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Publicaţie lunară (25 martie - 25 aprilie) a Primăriei şi Consiliului Local Mizil 

POŞTALIONUL

Editorial 

Taina mântuiriiTaina mântuirii

Dumnezeu a decretat starea
generală de viaţă, de verde,
de floare!... Păsările călă-

toare şoptesc cerul. Paşii îşi caută
cărări printre nori. 

E primăvară!
Gândurile, care au hibernat

în nerostire, se trezesc. În jurul nos-
tru se desăvârşeşte imaginea speran-
ţei...

Migdalul a învăţat din tăceri
parfumat-amărui să improvizeze ne-
murirea şi acum dă lecţii, istigând la
renaştere. Perii, gutuii, caişii, merii
se răzvrătesc în viscole de floare.
Peste tot numai ţipăt de cocori. În-
gerii dau târcoale. 

E primăvară!
Pe dealul cerului, pietrificat

în albastru, Fiul lui Dumnezeu, cu
crucea păcatelor dar şi a speranţelor
noastre în spate, suie către Golgota
eternităţii. Fiecare pas al său e o vic-
torie în faţa morţii, ajutându-ne să-l
însoţim mai sus, tot mai sus... Să cre-
dem, să simţim şi totul va deveni
adevăr, lumină, credinţă.

Putem vorbi, fără greşeală,
despre un eveniment la scară uni-
versală, cel mai important din punct
de vedere spiritual: afirmarea Dum-
nezeirii, a chintezenţei vieţii. Avem,
acum, posibilitatea să ne lepădăm de
tot ce am făcut şi gândit rău, strâmb,
fără rost, de tot ce am făcut împotri-

va binelui, a semenilor noştri...
Acum, dincolo de timp, Iisus

îşi desăvârşeşte gestul suprem al
jertfei; acum viaţa noastră e marcată
de sacrificiul Lui.

Să ne oprim, aşadar, în faţa
miracolului unei flori, să privim cu
ochii sufletului în noi, în ea, în jurul
nostru, încercând să pătrundem tai-
na mântuirii.

Sărbători  fericite, dragi oa-
meni! Sărbători fericite – adică să
aveţi ceea ce trebuie să aveţi: dreptul
la primăvară, la normalitatea înflo-
ririlor ei!

Să zâmbiţi, să vă bucuraţi,
să simţiţi că trăiţi şi că totul are im-
portanţă şi rostuire pe pământ!

Ştiu că e nevoie de mai mult
bine, de mai mult adevăr...

Dar de aceea există primă-
vara – pentru speranţă.

Hristos a înviat!

Emil Proşcan

Atunci când scria Pe culmile disperării, Emil Cioran
nu bănuia că poporul român va urca mult mai sus pe Golgota,
dar nu purtându-şi crucea, nici măcar înveşmântat în lacrimi, ci
amestecat în mulţimea curioasă ce stă la picioarele Fiinţei Pa-
triei, dornică să o vadă crucificată şi purtând pe frunte coroana
de spini. Şi sunt aşa de mulţi acei Iuda care vorbesc de iubire şi
împart săruturi slinoase celor mulţi, dar proşti, cum ar fi  trebuit,
de fapt, să spună Alexandru Lăpuşneanu. Cine să poată lupta cu
ei, cine să-i aşeze în genunchi în faţa altarului pe care nu-l văd
şi nu l-au văzut niciodată? Pentru că şi puţinii care se ruşinează
acum, când cocoşii cântă pentru a treia oară, nu fac decât să se
re... semneze, în vagi şi autoconsolatoare cuvinte:

„Într-o ţară în care elitele sunt culpabilizate şi dispre-
ţuite, în care tot felul de caraghioşi volubili, de semi-docţi pociţi
dau de pământ cu minţile de calibru ale momentului, pentru că
nu le plac opţiunile lor politice, într-o ţară în care Dan Diaco-
nescu e tratat cu drăgălăşenie de oameni politici marcanţi, în
care tabloidele triumfă şi o publicaţie ca Idei în dialog moare,
într-o astfel de ţară degeaba există tineri care citesc şi gândesc.
Nu se văd. Nu ei fac rating, nu ei dau tonul istoriei noastre con-
temporane.”, scrie Andrei Pleşu.

În Scrisoare către ţara mea regizorul Alexandru Toci-
lescu îşi tratează disperarea cu sinceritatea brutală a omului obo-
sit: „Am obosit de ţara în care nu se întîmplă nimic. De ţara care
m-a făcut să privesc cu lehamite drepturi la care am tînjit ani
mulţi şi grei în comunism. Mie, omului simplu de pe stradă, îmi
e lehamite de dreptul meu de a vota. De dreptul de a fi informat.
De dreptul de a protesta. De dreptul şi obligaţia de a-mi apăra
ţara . De dreptul de a mă asocia liber în partide politice, în sin-
dicate, în patronate şi în alte forme de asociere. De dreptul de a
avea acces la tratamente corecte în spitale. De dreptul de a fi
egal cu ceilalţi români în faţa justiţiei. De aceea spun că nu-mi
iubesc   ţara. (Măcar atât dacă am iubi-o toţi şi am avea o şansă
- n.n.) Mi-a mai rămas, totuşi, un singur drept: acela de a circu-
la liber în străinătate. De a emigra. Poate c-a venit timpul să-l
folosesc. Ştiu bine că nici acolo nu umblă cîinii cu covrigi în
coadă. Sper doar ca acolo, într-o limbă străină şi pe străzi cu-
rate, să am timp să mi se facă dor de ţara mea.” Are dreptate,
dar străinătatea este în noi înşine şi de acolo nu ne putem în-
toarce. De aceea vă întreb, oameni buni (câţi mai sunteţi buni,
vorba Ninei Cassian): chiar nu vedeţi nimic din ce se petrece în
jur, chiar nu vă uitaţi în oglinzi (frica de oglinzi să fie mai rea
decât frica de securitate odinioară?), chiar nu auziţi nimic? As-
cultaţi-l, măcar, pe Academicianul şi istoricul Florin Costiniu în
această cutremurătoare înfrângere a sa şi a noastră: „Din neferi-
cire, am rămas un popor de ţărani - spiritul civic se naşte la
oraş! -, o turmă de oi, care se lasă exploatată, batjocorită, căl-
cată în picioare, fără nici o tresărire de revoltă sau de demni-
tate (Goga observase, în 1916, acelaşi lucru). (...)  Ce-mi doresc
în 2011? Să scap cât mai curând din această lume de hoţie,
ticăloşie şi nevolnicie, care este România de astăzi. Întrucât
sunt prea bătrân pentru a mai emigra, cum nu există la noi clin-
ici de eutanasiere voluntară, cum procurarea Furadanului sal-
vator e oprită prin lege, nu-mi rămâne decât să-l rog pe Dumne-
zeu să mă ia la El rapid şi uşor.”

Da, noi - nu japonezii care stau la coadă, ordonaţi, pen-
tru pâinea şi apa zilnică, care se duc  în centralele nucleare avari-
ate pentru că ei ştiu să moară ca să trăiască - noi suntem pe cul-
mile disperării. Pentru că, din nefericire, există şi această dis-
perare stupidă a spectatorului ce asistă la filmul propriei vieţi,
lăsând totul la voia întâmplării şi, mai ales, a regizorului.

Lucian MĂNĂILESCU

Golgota poporului românGolgota poporului român

Se distribuie gratuit
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Primar etajul II interior 51                           250 027
Viceprimar etajul II interior 15                                 -
Secretar etajul II interior 14                           250 101
Director executiv etajul  I interior 33                            251 649

PARTER

Urbanism                                                   interior 39
Registrul agricol, cadastru şi agricultură       interior 29    
Registratura şi arhiva                                  interior 16
Caserie buget-contabilitate                          interior 26
Impozite şi taxe 
- persoane juridice                                      interior 21  ( 250 390)
- persoane fizice                                         interior 24
- caserie                                                     interior 19
Poliţist comunitar de serviciu                      interior 23

ETAJUL 1

Investiţii, integrare europeană, 
achiziţii publice şi marketing                      interior 18   (251 373)
Administrare patrimoniu şi mediu               interior 30
Stare civilă                                                interior 28    
Resurse umane şi audit public intern           interior 38
Administraţie şi gospodărire comunală        interior 34
Informatică                                                interior 37
Administraţie publică                                 interior 13
Buget-contabilitate                                     interior 22    (251 230)
Juridic                                                       interior 25

ETAJUL II

Secretariat                                                      interioare 11, 12

ÎN VECHIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI

Relaţii cu presa - ,,Poştalionul,,                 -                   (252 722)
Poliţia comunitară 
-poliţist comunitar de serviciu                  interior 31
Serviciul public de asistenţă socială          interior 20     ( 250 020)

Piaţa, obor                                             -                     (250 132)
Casa de cultură                                      -                     (250 026)
Biblioteca                                              -                     (250 897)
Serviciul public comunitar 
de evidenţă a persoanelor                        -                    ( 253 309)
Serviciul public 
de gospodărire comunală                           interior 32     (250 885)
Cantina                                                    interior 35
Serviciul public de producere 
şi furnizare a energiei 
termice                                                   -                    (253 335)

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni - joi: 08.00 - 12.30; 13.00 - 16.30

Vineri: 08.00 - 09.30, mai puţin Registratura, Impozite şi taxe
şicare au program până la 13.30

Audienţe

Primar -                              luni: 10.00 - 14.00

Viceprimar   -                              marti: 10.00 - 14.00

Secretar  -                              joi: 10.00 - 12.00

Dir. Executiv   -                              joi: 10.00 - 12.00

ÎN SLUJBA TA, OMULE !

La dispoziţia cetăţenilor
Aveţi probleme cu autorităţile locale sau altfel de probleme?
Vreţi să-mi semnalaţi un abuz comis de un funcţionar public al

instituţiei?
Nu aţi fost tratat cu respectul cuvenit de vreun angajat al Pri-

măriei?
Doriţi să mă sesizaţi în legătură cu o problemă serioasă, cu im-

plicaţii deosebite în viaţa oraşului sau a dumneavoastră?
Vreţi să propuneţi o anumită soluţie pentru rezolvarea unor

probleme ale colectivităţii?

Telefonaţi-mi la 250 027, interior 51, 250 970 sau 0722 653 808,
scrieţi-mi pe adresa Bulevardul Unirii, nr. 14 – Mizil, sau utilizaţi adresa
de e-mail leonidacondeescu@yahoo.com.

Instituţia Primăriei trebuie să fie: „În slujba ta, omule!”

Emil PROŞCAN,
Primarul oraşului Mizil

Unitatea administrativ-teri-
torială Oraş Mizil este promotorul
proiectului „Implementarea GIS –
un instrument de planificare terito-
rială” (RO 0039), finanţat prin Me-
canismul Financiar al Spaţiului Eco-
nomic European. Valoarea proiectu-
lui este de 333.529 EURO, iar peri-
oada de implementare este: 12 mai
2009 – 30 aprilie 2011.

Scopul proiectului este de a
furniza servicii mai bune şi mai efi-
ciente prin implementarea sistemului
de informaţii geografice (GIS) şi asi-
gurarea utilizării acestui sistem de
către compartimentele de specialitate
din cadrul Primăriei oraşului Mizil. 

Implementarea GIS presu-
pune digitalizarea informaţiilor pri-
vind proprietăţile publice şi private
din oraşul Mizil, reţeaua de străzi şi
reţelele de utilităţi. Explotarea siste-
mului va fi asigurată de personalul
din cadrul Primăriei oraşului Mizil
ce va fi instruit în utilizarea bazelor
de date şi a soft-ului specific acestei
aplicaţii. 

Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Doru Mladin –
Manager de proiect (Telefon: 0244-
25007; fax: 0244-251120 E-mail:
primaria@primaria-mizil.ro) 

g
Pe data de 28 martie, în sala

de consiliu a oraşului Mizil, domni-
şoara Sturz Petronela a prezentat
proiectul „Implementarea GIS – un
instrument de planificare teritoria-
lă”, personalului din cadrul Primă-
riei care va lucra cu acest sistem.
GIS este acronimul provenit de la
Geographic Information System
(Sistem Informatic Geografic). Acest
sistem e utilizat pentru a crea, stoca,
realiza, a analiza şi prelucra infor-
maţii distribuite spaţial printr-un
proces computerizat. 

Unul dintre principalele
avantaje ale creării unei baze de date
unice este că mai multe departamen-
te (urbanism, patrimoniu, impozite şi
taxe, registru agricol) contribuie cu
informaţii, ce pot fi vizualizate ime-
diat . Este vorba, aşadar de fluxuri de
lucru corelate, iar informaţia pentru

luarea deciziilor poate fi consultată
operativ. Un alt avantaj este că o
parte din informaţie poate fi dusă şi
către cetăţeni, sub forma unui portal
public. 

Soluţia GIS a fost aleasă din
motivaţia strategică a managementu-
lui Primăriei şi a Consiliului Local
de a fructifica avantajele tehnologiei
şi informaţiei, în interesul transpa-
rentizării şi eficientizării serviciilor
publice oferite cetăţenilor, agenţilor
economici, altor instituţii cu care se
interrelaţionează. Documentele de
dezvoltare ale oraşului Mizil con-
sacră, în contextul opţiunii de bună
guvernare şi administraţie publică
modernă, importanţa digitalizării in-
formaţiilor vehiculate de către admi-
nistraţia publică locală, creşterii cali-
tăţii şi celerităţii transmiterii acesto-
ra către cei interesaţi şi, nu în ulti-
mul rând, accesibilitatea crescută în
dobândirea lor. 

Pentru instituţie, beneficiile
sunt evidente: reducerea costurilor
de furnizare a informaţiilor şi ser-
viciilor, creşterea eficienţei muncii –
timp mai scurt de procesare, reduce-
rea aglomeraţiei la ghişee, reducerea
numărului de erori şi plângeri, colec-
tarea mai rapidă a informaţiilor şi
taxelor de la cetăţeni, posibilităţi de
creare a unor servicii noi, de integra-
re a proceselor, de automatizare etc.

La rândul lor cetăţenii vor
avea acces direct la informaţii de in-
teres public prin Portalul Internet al
Primăriei şi vor evita astfel procedu-
rile birocratice prin reducerea timpu-
lui de rezolvare a solicitărilor şi a
numărului de deplasări necesare pen-
tru rezolvarea unei probleme.

Gabriela NEGOIŢĂ

Implementarea proiectului GIS în Mizil – 
un instrument de planificare teritorială
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Înscrierea în actul de Înscrierea în actul de 
identitate a menţiunii identitate a menţiunii 

privind stabilirea reşedinţeiprivind stabilirea reşedinţei

Documente necesare:

u cererea pentru înscrierea în ac-
tul de identitate a menţiunii privind stabi-
lirea reşedinţei;

u actul de identitate al solicitan-
tului;

u documentul cu care se face do-
vada adresei de reşedinţă (original şi co-
pie); 

u timbru fiscal de 4 lei;
u actul de identitate al găzduito-

rului.
În situaţia în care găzduitorul nu

se poate prezenta la serviciul public co-
munitar de evidenţă a persoanelor, decla-
raţia de primire în spaţiu poate fi consem-
nată la notarul public, la misiunea diplo-
matică sau oficiul consular al României în
străinătate, ori în faţa poliţistului de ordi-
ne publică din cadrul unităţii de poliţie pe
a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Dovada adresei de domiciliu:

F  actele se pot încheia în condi-
ţii de validitate prevăzute de legislaţia ro-
mână în vigoare;

F  declaraţia scrisă a găzduitoru-
lui, persoană fizică sau juridică, de primi-
re în spaţiu, însoţită de unul dintre docu-
mentele prevăzute anterior. 

F  declaraţia pe proprie răspun-
dere a solicitantului (anexa nr. 14), înso-
ţită de nota de verificare a poliţistului de
ordine publică, prin care se certifică exis-
tenţa unui imobil şi faptul că solicitantul
locuieşte efectiv la adresa declarată, pen-
tru persoana fizică ce nu poate prezenta
documentele prevăzute. Pentru minorii şi
persoanele fizice puse sub interdicţie, de-
claraţia se dă şi se semnează de către pă-
rinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

F documentul eliberat de primă-
rii, din care să rezulte că solicitantul sau,
după caz, găzduitorul acestuia figurează
în-scris în Registrul Agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu
poate fi dată în faţa lucrătorului din
cadrul serviciului public comunitar de
evidenţă a persoanelor, a poliţistului de
siguranţă publică, a notarului public ori a
funcţionarului misiunii diplomatice sau
oficiului consular al României.

Jr. Mirela BONCIOG

TT II PP OO GG RR AA FF II EE
Executăm la comandă:  ziare, reviste, agende, broşuri, postere, 

calendare, tipizate, formulare financiar contabile.

Informaţii suplimentare la telefonul: 0766 272 950.

În data de 31 martie a.c., în prezenţa con-
ducerii Primăriei şi a invitaţilor, plenul Consiliului
Local, s-a îndrunit în şedinţă „de îndată”, sub
preşedenţia de şedinţă a domnului consilier
Drăgan Mihai, având înscrise pe ordinea de zi
următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Aprobarea proceselor verbale din data
de 22.02.2011; 24.02.2011 şi 17.03.2011;

2. Proiect de hotărâre privind cosntituirea
Comisiei locale de ordine publică a Oraşului;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului Local de implicare a publicului în
elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism
sau amenajare a teritoriului;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului privind serviciile şi activităţile de asis-
tenţă medicală comunitară derulate la nivelul
Oraşului Mizil în perioada iunie-decembrie 2010;

5. Proiect de hotărâre privind domeniile
serviciilor publice şi locurile în care contraveni-
enţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, în
conformitate cu prevederile O. G. nr. 55/2002 pri-
vind regimul juridic al sancţiunii prestării unei ac-
tivităţi în folosul comunităţii;

6. Proiectul de hotărăre privind aprobarea
Organigramei şi a Ştatului de funcţii precum şi a
Regulamentului de Oragnizare şi funcţionare a
Poliţiei Locale a Oraşului Mizil;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea
Organigramei şi Ştatului de funcţii al aparatului
de specialitate din subordinea Primarului Oraşului
Mizil în conformitate cu prevederile Legii nr.
13/17.03.2011 pentru aprobarea O. U. G.  nr. 63 /
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

8. Proiect de hotărâre privind preluarea
contractului de concesiune a terenului din str. Pa-
ralela 45, nr.26 care a fost concesionat de Mitică
Constantin, conform contractului de concesiune
nr. 5822/06.03.2006, de către Mitică Florin;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
majorării aportului în numerar al Oraşului Mizil la
capitalul social al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A;

10. Proiect de hotărâre privind concesi-
onarea prin negociere directă a suprafeţei de teren
de 57 mp, situată în Mizil, str. Aleea Cri-zan-
temelor, nr. 10, teren proprietate privată a oraşului
Mizil, de către dna Eftimie Alexandrina;

11. Proiect de hotărâre privind folosi-
rea autoturismului Dacia Logan cu număr de în-
matriculare B-09-XXM de către Primăria Ora-
şului Mizil, în acelaşi regim de consum al carbu-
ranţilor  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 99/29.07.2010, pentru auto. nr. PH-01-PRI;

12. Proiect de hotărâre privind vânza-
rea prin negociere directă a terenului în suprafaţă
de 23 mp, situat în intravilanul Oraşului Mizil, str.
Tase Dumitrecsu, nr. 33 – 35, teren ce aparţine
domeniului privat al Oraşului Mizil;

13. Proiect de hotărâre privind înfiin-
ţarea Centrului Cultural „Adrian Păunescu” Mi-
zil ca instituţie publică cu personalitate juridică
sub autoritatea Consiliului Local al Oraşului;

14. Proiect de hotărâre privind inter-
dicţia colectării de deşeuri metalice feroase şi
neferoase reciclabile, de către persoane fizice ne-

autorizate;
15. Diverse.
La propunerea executivului, Consiliul

Local a aprobat completarea ordinii de zi cu urmă-
toarele proiecte de hotărâre:                                                                                                               

1. Proiect de hotărâre privind modificarea
ştatului de funcţii al Spitalului Orăşenesc „Sfânta
Filofteia” Mizil;

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea
în gestiunea proprietăţii publice a Oraşului Mizil a
drumurilor de exploatare agricolă aflate în terito-
riul administrativ , aflate în extravilanul Oraşului
Mizil;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
decontării sumelor reprezentând drepturile de
deplasare a personalului didactic din instituţiile de
învăţământ preuniversitar din Oraşul Mizil pentru
lunile noiebrie, decembrie 2010, ianuarie şi febru-
arie 2011;

4. Proiect de hotărâre privind reactuali-
zarea Comisiei pentru îndrumarea asociaţiilor de
proprietari.                                                                                                            

La capitolul diverse, s-au regăsit urmă-
toarele puncte: 1. Adresă din partea Parohiei Fe-
felei prin care solicită un ajutor financiar pentru
lucrările de pictură, ajutor în valoare de 9500 lei;
2. Adresă din partea dl Manolache administrator
în cadrul Asociaţiei de proprietari, nr. 4, prin care
solicită efectuarea unui control financiar; 3. Adre-
să din partea Spitalului Orăşenesc Mizil, prin care
solicită personal detaşat din cadrul Serviciului Pu-
blic de Gospodărie Comunală, în vederea asigu-
rării zilnice a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curent şi instalaţie.

Supusă la vot, cu modificările propuse,
ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate..

După discutarea şi avizarea proiectelor
de hotărâre, Consiliul Local a hotărât aprobarea
proiectelor de hotărăre cu unanimitate de voturi,
cu excepţia proiectului de hotărâre privind
folosirea autoturismului Dacia Logan cu număr de
înmatriculare B-09-XXM, adoptat cu 15 voturi
„pentru” şi 2 voturi „împotrivă”, ( dl Lupu şi dl
Rânceanu); proiectul de hotărâre privind înfi-
inţarea Centrului Cultural „Adrian Păunescu” ca
instituţie publică cu personalitate juridică sub au-
toritatea Consiliului Local, a fost amânat; proiec-
tul de hotărâre privind interdicţia colectării de
deşeuri metalice feroase şi neferoase reciclabile,
de către persoane fizice neautorizate  a fost res-
pins cu unanimitate de voturi.

La Capitolul diverse, cu punctele
menţionate, au fost date următoarele răspunsuri:

1.Consilierii cunosc situaţia precară a
Parohiei Fefelei,  însă în momentul de faţă, nu se
dispune de suma solicitată.

2. Referitor la adresa dl Manolache
Corneliu, Consiliul Local a răspuns că nu este de
competenţa sa să execute control financiar solici-
tat, Dl Viceprimar al oraşului propunând ca, mem-
brii comisiei numiţi prin hotărâre de consiliu să
efectueze un raport al situaţiei financiare a asoci-
aţiei propriu-zise.

3. La adresă din partea Spitalului orăşe-
nesc, Consiliul Local a fost în unanimitate de
acord cu dataşarea de personal din cadrul S.P.G.C.

Cristina Colt
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Vineri, 31 martie 2011,
într-o sală goală (tehnic vorbind)
dar plină cu oameni, am trăit, timp
de o oră, un frumos „Moment Ni-
chita Stănescu”. Au fost prezenţi
elevi de la Liceul Teoretic „Grigore
Tocilescude (clasa a XI-a A) şi de la
Şcoala „Sf. Maria”, elevi de clasa a
VI-a, coordonaţi de d-na prof.
Oana Andrei. Au participat, de ase-
menea, doamnele bibliotecare şi iu-
bitori ai poeziei lui Nichita Stă-
nescu (Domnul şi doamna Uruc)

Elevii au recitat din opera
autorului celor 11 Elegii şi au făcut
o prezentare bio-bliografică sus-
ţinută pe acorduri de chitară. Eu am
simţit nevoia să citesc o scrisoare,
pe care am înmânat-o şi celor pre-
zenţi.

31 martie 2011, Mizil, Prahova,
aproape de Ploieşti

Scrisoare... întredeschisă 
pentru Nichita Stănescu

Bătrâne, lângă Eminescu
te visez, aşezat la Masa tăcerii. Nu
prea ştiu ce faceţi voi acolo cu su-
fletul românesc, dar pe aici se
usucă zăpada, florile şi copacii. Ni-
ci îngerii nu se mai îngeresc ca altă-
dată.

Mare norocos mai eşti: tu
îl auzi pe Eminescu şi când tace. Eu
am norocul meu: te ascult când
vreau. Ce de poezie mai eşti şi tu…

Ce de mai poet, măi Nichita…
Albastru spre blond şi spre înger, cu
vocea ta, mereu reinventată, mereu
cu alte sensuri. Ea îmi hrăneşte li-
niştea. Îmi cresc aripile când te as-
cult. Mereu alte aripi, mereu altă
pace, aceeaşi altă poezie mereu.

Ce de fericit mai eşti, bă-
trâne… Nu plângi cu lacrimi us-
cate, mute, fără rădăcini, nu râzi
doar cu dinţii din gură, ca mulţi ro-
mâni azi. Să ştii că pe aici stăm rău
cu visele. Oamenii au început să ai-
bă capete urmuziene, pătrate, de
computer, cu urechi-telefoane mo-
bile, iar în ele îndesate căşti de mp
3/4-uri. Toată România, snoabă,
mormăie, ţipă surdă, şopteşte, se
zbenguie interminabil la telefon.
Dacă stai trei ore la calculator, două
la televizor, trei la telefon, opt
munceşti şi restul dormi, când să
mai trăieşti clipa?

Tu ziceai „râsu-plânsu”,
bătrâne. Ehe, ce emoţie între ele.
Ploieştiu’ lui Caragiale şi al tău
trăia acolo. Acum „râsu-plânsu” a
rămas, însă altfel: râdem de plâns şi
trăim secular hazul de necaz. În ţara
asta „tristă (lirică?), plină de umor”,
cum o ştiai (de la prietenul Ba-
covia), aproape nimic nu mai este
sfânt. Îţi aminteşti, bineînţeles, de
frumosul Antim, cum ne certa el că
suntem prea neserioşi, că înjurăm
„de lege, de cruce, de cuminicătură,
de morţi, de lumânare, de suflet, de
mormânt, de colivă, de prescuri, de

botez, de cununie.”
Suntem din ce în ce mai

singuri, bătrâne, deşi planeta este
tot mai aglomerată. Paradoxal, pă-
mântul se topeşte (ştii, încălzirea
globală…) şi oamenii îngheaţă în-
tr-o viaţă mecanică, algebrică, algo-
ritmică. Poezia nu se mai citeşte, ea
se vede (pe youtube), se aude (unde
vrei, unde nu te aştepţi), se ames-
tecă în pastă colorată şi sunet, pe
internet (în ppt-uri). Poeţii, conta-
bil, fără număr, se pitesc după  sau
se cocoaţă în bârbloguri. Toţi scriu,
vor să arate lumii cine sunt, dar
nimeni, aproape, nu mai citeşte. Se
scriu sonete, Nichita, în dulcele stil
clasic…Păcat însă că prea mulţi
vorbesc strident, cacofonic şi ni-
meni nu ascultă.

Ştii cine eşti tu acum?
Poetul din decembrie şi din martie,
când Casele de Cultură (era mai
frumos Castele de cultură, nu
bătrâne?), şcolile, mass-media, toţi
tropăie pe inima ta, sărbătorindu-te
narcisist, zgomotos, spumos. Tu
rămâi înfrigurat cum eşti de dorul
patriei. Aşa de înger bun de român
cum ai fost…

Ce de mai dor îmi e mie de
tine, măi poete, pe lumea asta
goală. Pe umeri te-aş duce undeva,
spre inima ţării, pe marginea timpu-
lui, să ascultăm bolnava cu steto-
scopul dragostei noastre. Şi acolo,
tu, vraciule, să o vindeci cu necu-
vintele tale umbroase de vară şi cal-

de de iarnă.
Mi-e tare dor de iarnă şi de

tine, ca în fiecare an de când ne-ai
lăsat singuri, din iarna lui 1983. Mi-
e tare dor de „Măreţia frigului” alb
şi vertical. Mi-e dor de ochii tăi fru-
moşi, buni şi albaştri. Mi-e dor de
mine, cel de altădată. Mi-e dor de
tine, cel dintotdeauna. 

Iarna a trecut, tot fără ză-
pezile de altădată… Acum mă stră-
bate o emoţie de… primăvară: cum
va să fie, ea, primăvara, de astă da-
tă, Nichita? Rogu-te, fă-o albă-ver-
de, să ardă şi să se topească sania pe
ea de bucuria vieţii. Dă-ne-o nouă,
nevrednicilor, să facem din nou oa-
meni de zăpadă cu aceeaşi dragoste
cu care primăvara îi topeşte. Şi care
te-a născut şi pe tine în martie, ca să
te topeşti, paradoxal, în decembrie. 

Nichita... Nichita... Nichita...

Profesor de limba română,
Laurenţiu Bădicioiu

Întâlnire întru Nichita Hristea StănescuÎntâlnire întru Nichita Hristea Stănescu

În prezentarea Raportului pe 2010, dl. José
Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene,
după o trecere în revistă a evenimentelor anului „cel
mai bogat în evenimente din istoria Uniunii Europene”
(„Uneori, era dificil de prevăzut ce se va întâmpla în
momentele imediat următoare. Uneori, am fost împinși
dincolo de limitele noastre. Uneori, am fost constrânși
să adoptăm măsuri excepționale.”), Domnia Sa a sub-
liniat importanţa crucială a anului 2011 pentru re-
dresarea economiei comunitare şi a trecut în revistă
măsurile ce pot duce la îndeplinirea acestui deziderat:
„Consolidarea fiscală, reformele structurale și re-
formele legate de creștere trebuie să fie prioritare. Un
element central al noii noastre strategii va fi noul se-

mestru european, care combină norme fiscale mai stricte, consolidând
Pactul de stabilitate și creștere, cu o coordonare economică eficientă.
Acest element, împreună cu adoptarea propunerilor Comisiei privind
guvernanța economică, până în vara acestui an, va constitui un salt
important în ceea ce privește modul de abordare a problemelor economi-
ce în Europa. De la energie la inovare, de la Agenda digitală la educație,
de la industrie la mediu, trebuie să stimulăm creșterea în noua economie
a Europei. Nu ne putem întoarce la dezechilibrele care existau înainte de
criză. Doar prin intermediul unor noi forme de creștere vom asista la o
restabilire a încrederii și la crearea de noi locuri de muncă. Comisia va
prezenta propuneri în fiecare dintre aceste sectoare, astfel încât să dis-
punem de o strategie pe termen mediu pentru a susține gestionarea crizei
pe termen scurt.”

Nu s-ar spune, totuşi, că dl. Barroso este foarte optimist, punând
nevoia de acţiuni urgente şi ferme sub imperativul dorinţei: „Aș dori ca
Uniunea Europeană să se concentreze asupra unor acțiuni care să con-
tribuie la creșterea economiilor noastre și să stimuleze crearea de locuri
de muncă. Trebuie să ne investim resursele financiare astfel încât să
obținem cel mai mare beneficiu posibil. Și ar trebui să investim în do-
menii care stimulează creșterea și ne ajută să îndeplinim obiectivele din
agenda noastră europeană. Calitatea cheltuielilor ar trebui să fie punc-

tul de referință pentru noi toți.”
Indiscutabil însă o serie de modificvări structurale ale Uniunii

Europene, produse anul trecut, asigură - teoretic cel puţin - premizele efi-
cientizării acţiunilor sale: „Consiliul European a devenit în prezent o
instituție cu drepturi depline, cu un președinte permanent. Aceasta este o
evoluție pozitivă, care oferă stabilitate și consistență reprezentanței celor
27 de state membre. Cu un Parlament European revigorat, care are noi
responsabilități, dispunem de un cadru instituțional stabil pentru urmă-
torii ani, esențial pentru ca Uniunea Europeană să poată ieși din criză
mai puternică.”

Iată câteva repere obligatorii (aproape) pentru paecursul acestui
an: „Trebuie să sporim beneficiile pe care le oferă piața unică cetățenilor
și întreprinderilor. Trebuie să protejăm mai bine consumatorii și să ne
asigurăm că întreprinderile sunt în măsură să concureze în mod loial la
nivel transfrontalier. De asemenea, Europa trebuie să dispună de o piață
unică pentru drepturile cetățenilor și pentru valori. O dimensiune funda-
mentală a Europei noastre este crearea unui spațiu de libertate, securi-
tate și justiție. Depunem eforturi intense pentru a pune în aplicare pla-
nul de acțiune de la Stockholm. Vom impulsiona semnificativ acțiunile în
domeniul azilului și al migrației legale și ilegale.

Astăzi este mai important ca oricând modul în care Europa se
poate proiecta mai bine din punct de vedere politic și economic la nivel
mondial. Pe măsură ce se conturează parteneriatele strategice ale sec-
olului XXI, Europa ar trebui să profite de ocazie pentru a-și defini vii-
torul. Aștept cu nerăbdare ca Uniunea să își asume la nivel global rolul
care corespunde importanței sale economice. Partenerii noștri ne pri-
vesc și așteaptă din partea noastră un angajament la nivelul Uniunii
Europene în ansamblu, nu doar angajamentul a 27 de țări individuale.

Înființarea Serviciului European de Acțiune Externă este un
mare pas înainte către coerența acțiunii noastre externe. De la G20 și
până la agenda privind dezvoltarea pentru Obiectivele de dezvoltare ale
mileniului, sunt mândru să afirm că, în prezent, Comisia contribuie la un
rol mult mai activ al Uniunii Europene.”

Emil PROŞCAN

DDee   ll aa   BBrruuxxee ll ll eess   ll aa   MMiizz ii ll

Raportul general privind activitatea Uniunii Europene din anul 2010
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25 aprilie - 25 mai
Calendar

Sărbători religioase ortodoxe:

D 25 aprilie (luni) - A doua zi de Paşti; F
Sf. Ap. şi Ev. Marcu

D 29 aprilie (vineri) - Izvorul tămăduirii
D 11 mai (miercuri) - Sf. Chiril şi Meto-

diu, apostolii slavilor
D 21 mai (sâmbătă) - Sf. Împăraţi, întoc-

mai ca Apostolii, Constantin şi mama sa Elena

Sărbători laice:
F 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război
F 1 mai - Ziua Internaţională a Muncii 
F 3 mai - Ziua Naţională a Tineretului; ziua

Mondială a Libertăţii Presei
F 8 mai - Ziua Mondială a Crucii Roşii şi a

Semilunii Roşii
F 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii
F 9 mai - Ziua Europei; Ziua Naţională a

Victoriei şi Comemorării Eroilor Căzuţi pentru
Independenţa Patriei 

F 15 mai - Ziua Internaţională a Familiei;
Ziua Internaţională a Latinităţii 

F 17 mai - Ziua Mondială a Telecomunica-
ţiilor şi Societăţii Informaţionale  

F 18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor 
F 21 mai - Ziua Mondială pentru Diversitate

culturală, Dialog şi  

Aniversări şi comemorări:

u 26 aprilie - 280 de ani de la moartea scri-
itorului englez Daniel DEFOE

u 6 mai - 50 de ani de la
moartea scritorului şi filosofu-
lui român Lucian BLAGA

u 7 mai  - 150 de ani de la
naşterea poetului şi filosofului
indian [Sir] Rabindranath TA-
GORE, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură 

u 15 mai - 120 ani de la
naşterea scriitorului rus Mihail BULGAKOV 

u 20 mai- 505 ani de la moartea lui Cristofor
Columb

u 23 mai  - 140 de ani de la naşterea criticului
şi romancierului Garabet IBRĂILEANU

u 24 mai - 70 de ani de la naşterea cântăreţu-
lui, compozitorului şi poetului american Bob
DYLAN (născut Robert Allen Zimmerman)

Zile naţionale:
s 27 aprilie - Africa de Sud
s 30 aprilie - Olanda
s 3 mai - Polonia
s 14 mai - Israel
s 17 mai - Norvegia
s 20 mai - Camerun
s 25 mai - Argentina

CASETA LUNII

L 25 2 9 16 23

M 26 3 10 17 24

M 27 4 11 18 25

J 28 5 12 19

V 29 6 13 20

S 30 7 14 21

D 1 8 15 22

După cum v-am informat în numărul
nostru anterior, chipa de handbal băieţi, a Şco-
lii Nr. 1, condusă de domnul prof. Ştefan Mi-
hai (care este şi arbitru internaţional de hand-
bal) s-a calificat, în urma participării la faza
judeţeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar, la faza zonală,  care s-a desfăşurat în
perioada 25 - 27 martie în oraşul Călăraşi. Bă-
ieţii noştri au urcat pe podium, obţinînd un
meritoriu loc trei

Apreciind performanţa tinerilor spor-
tivi (Frusinoiu Alexandru, Vovec Alexandru,
Proaspătu Andrei, Mureşanu Mihai, Marcu
Daniel, Enache Ionuţ, Moscu Alin, Răduca-
nu Răzvan, Popa Mădălin, Iancu
Constantin, Hassan Avram şi Leescu Marian
- căpitanul echipei),  şi a celor ce s-au ocupat
de pregătirea lor (domnul profesor Ştefan
Mihai şi domnul director Mihai Drăgan) d-l
primar Emil Proşcan i-a invitat, pe data de 7
aprilie, la sediul instituţiei noastre, unde au
primit cuvenitele felicitări. Dl primar le-a
mărturisit celor prezenţi că este plăcut impre-
sionat de performanţa obţinută de elevii din
Mizil, mai ales că s-au calificat învingând, la
Ploieşti, echipa care a fost pe locul I timp de
14 ani consecutiv.

Domnul profesor Ştefan Mihai, emo-
ţionat, ne-a declarat: „Pentru mine rezultatele
obţinute reprezintă o mare realizare; sunt
foarte mândru de aceşti copii care au muncit
mult şi merită tot respectul nostru şi al comu-

nităţii locale. Sper ca toţi actualii componenţi
ai lotului să rămână în echipă şi să îşi dore-
ască să facă performanţă”. 

Băieţii vor pleca în contonament la
Bisoca, sprijiniţi de Liga Tineretului Ortodox
iar domnul primar le-a promis şi alte surprize
dacă vor avea, în continuare, rezultate nota-
bile.

Colectivul Şcolii nr. 1 se poate lăuda

şi cu alte rezultatele bune obţinute de elevii
săi la olimpiadele şcolare; astfel: La Educa-
ţie tehnologică, locul I i-a revenit lui Năs-
tase Robert cls. a VII-a B (prof. Gheorghe
Frâncu), elevul urmând să participe la faza
naţională, ce va avea loc în perioada 17 - 23
aprilie la Tulcea; la aceeaşi disciplină şi tot
sub îndrumarea d-lui prof. Frâncu, au obţinut
menţiuni: Iancu Bianca (cls. a VIII-a B),
Iordache Laura şi Dragu Adriana (cls. a VI-
a B ).

La Limba română (faza pe judeţ):
locul III – Gheorghe Alexandra, cls. a V-a
(prof. Vasile Daniela); menţiuni: Iordache
Laura, cls. a VI-a B, Ion Alexandra, cls. a
VIII-a B, Iancu Alina Bianca, cls. a VIII-a B
(prof. Pastramă Ecaterina).

La concursul „Educaţie rutieră,
educaţie pentru viaţă”  locul I la faza pe
zonă a revenit elevilor de la Şcoala nr. 1 din
Mizil, pregătiţi de dl. înv. Iancu Nicolae.

Gabriela NEGOIŢĂ

Olimpicii de la Şcoala nr. 1Olimpicii de la Şcoala nr. 1

Eşichierul perspectivei
În urmă cu 3 ani, la Bucureşti, se în-

fiinţa Şcoala de şah „Jocul celor trei căluţi”
(„Jocul celor tri cai” desemnează o deschide-
re celebră în sportul minţii), singura şcoală de
acest gen din România, având drept obiec-
tive: promovarea şahului, în mod special în
rândul copiilor (prin asigurarea unor condiţii
optime de iniţiere, pregătire şi perfecţionare),
derularea unor programe de pregătire pentru
începători şi avansaţi, promovarea talentelor
în şahul de performanţă, organizarea de tur-
nee de şah şi participarea elevilor şcolii la în-
tâlniri pe eşichier organizate în ţară, prin co-
laborarea permanentă cu Federaţia Română
de Şah.

Faptul că, după Timişoara, Mizilul
este a doua localitate în care şcoala amintită a
înfiinţat o filială nu poate decât să ne bucure,
mai ales că, iată, au apărut şi primele rezul-
tate competiţionale. 

La cea de a treia ediţie a Turneului
„Trei căluţi”, desfăşurată în perioada 1 - 3 a-
prilie la Hotelul Carp din Bucureşti (s-a jucat
în sistem elveţian – 7 runde), tinerii şahişti
din Mizil au avut o comportare onorabilă, ob-
ţinând: locul întîi la categoria 14 ani prin
Albeanu Mihai, locul doi la categoria 12 ani
prin Gogiu Andreea şi două locuri trei prin
Gleveseanu Ştefan (categoria 10 ani) şi
Mândreanu Petruş – categoria 14 ani).

Vreau să subliniez  că aceste rezulta-
te au fost obţinute şi datorită sprijinului pe
care Şcoala „Jocul celor trei căluţi” şi micii
şahişti mizileni l-au avut din partea d-lui pri-
mar Emil Proşcan, domnia sa înţelegând, de
la început, rolul pe care îl poate avea practi-
carea şahului, pentru evoluţia spirituală a ti-
nerilor, prin: dezvoltarea gândirii analitice, a
atenţiei, a capacităţii de concentrare etc. 

Sperăm că tot mai mulţi părinţi vor
înţelege acest lucru, investind în în divertis-
mentul şi petrecerea în mod plăcut a timpului
liber dar şi (sau mai ales) în formarea intelec-
tuală a copiiilor lor.

După cum sper ca, peste câţiva ani,
în biografia unui campion al sportului minţii
să înceapă cu cuvintele:  şi că în biografia
unui viitor campion va scrie: „... s-a născut în
oraşul Mizil, judeţul Prahova...” 

Gheorghieş Iulia,
Manager, S.C.News Flux Prime S.R.L

Şcoala de şah „ Jocul celor 3 cai”
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V-am prezentat, în numărul trecut al
publicaţiei noastre,  informaţii despre Măsura
141. În urma solicitărilor dvs., în acest număr
vă vom oferi informaţii despre Măsura Tânăru-
lui Debutant – respectiv Ordonanţa de Urgenţă
nr. 6 din 2011 – privind stimularea tinerilor
întreprinzători care nu au împlinit 35 de ani. 

Pentru a afla mai multe despre acest
subiect am apelat, din nou, la amabilitatea
doamnei consilier Ana Sandu care a răspuns
întrebărilor noastre.

Reporter: Ce condiţii trebuiesc înde-
plinite pentru a putea accesa această măsură?

Ana Sandu: Trebuie să ai maxim 35 de
ani, să nu fi avut vreo firmă sau calitatea de ac-
ţionar sau asociat, să ai o idee şi un plan de afa-
ceri. Dacă aceste trei condiţii sunt îndeplinite,
putem să mergem mai departe şi să înfiinţăm
firma ce trebuie să aibă în obiectul de activitate
cel mult 5 grupe de activităţi CAEN cu excepţia
următoarelor: intermedieri financiare şi asigu-
rări; tranzacţii imobiliare; activităţi de jocuri de
noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de
armament, muniţii, explozibil, tutun, alcool,
plante şi substanţe aflate sub control naţional,
precum şi activităţile excluse de normele euro-
pene cu privire la ajutorul de stat. Firma poate fi
înfiinţată de un tânăr debutant ca asociat unic
sau de cel mult 5 tineri debutanţi asociaţi.

R.: Ce avantaje le oferă măsurile pre-
văzute de Ordonaţa 6/2011 tinerilor care se
implică în proiect?

A.S.: Tinerii debutanţi sunt scutiţi de la
plata taxelor pentru operaţiunile de înmatricula-
re efectuate la oficiile registrului comerţului, cu
ocazia constituirii microîntreprinderii. Subliniez
faptul că vor avea prioritate planurile de afaceri
care îşi propun investiţii cât mai mari în pro-
ducţie sau servicii. De asemenea vor fi avanta-
jaţi cei care vor crea mai multe locuri de muncă,
vor investi în mediul rural şi vor pune în practică
o afacere cu potenţial creativ sau inovativ.

Agenţia pentru Implementarea Pro-
iectelor şi Programelor pentru IMM, acordă
alocaţii financiare nerambursabile reprezentând
cel mult 50% din valoarea proiectului de inves-
tiţii, dar nu mai mult de 10 000 de euro. De fon-
durile nerambursabile poate beneficia atât tână-
rul care obţine credit, cât şi tânărul care cofinan-
ţează planul de afaceri din surse proprii. Pentru
obţinerea de credite bancare se acordă garanţii
de stat până la cel mult 80% din valoarea credi-
tului solicitat, dar nu mai mult de 80 000 euro,
prin intermediul Fondului de Garantare.

Dacă ştii bine ce faci şi eşti sigur că
afacerea ta va funcţiona, vei afla că trebuie să
angajezi, cu contract de muncă pe o perioadă de
3 ani, cel puţin 2 salariaţi pentru care vei primi
un punctaj de 10 puncte şi unul de 20 dacă anga-
jezi 4 salariaţi cât este maxim.

În condiţiile acestei legi nu plăteşti con-
tribuţiile la asigurările sociale datorate de anga-
jator pentru salariu minim pe economie, dar asta
nu înseamnă că nu poţi plăti angajatul cu salariul
pe care îl merită, condiţia fiind aceea că, pentru
diferenţa de salariu, vei plăti asigurările sociale
aferente. De reţinut faptul, că punctajul maxim
al unui plan de afaceri este de 100 de puncte.

Facilităţile nu se mai acordă din mo-
mentul în care cifra de afaceri pentru anul în curs
depăşeşte echivalentul în lei a 500 000 euro.

În schimb, nu se pierd aceste facilităţi
dacă microîntreprinderea se vinde, se reorgani-
zează sau dacă sunt cesionate părţi sociale unui
alt tânăr debutant, pe parcursul celor 3 ani cât
are calitatea de microîntreprindere aparţinând
tânărului debutant. Se pierd şi se recuperează in-
tegral facilităţile dacă microîntreprinderea se
vinde sau se cesionează părţi sociale către alte

persoane decât tineri debutanţi sau dacă facili-
tăţile sunt obţinute prin fraude.

R.: Unde se pot adresa tinerii pentru
consiliere?

A.S.: Oficiul Teritorial pentru IMM-uri
şi Cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de
competenţă îşi are sediul, va oferi consiliere, in-
struire şi sprijin tinerilor.

R.: Cum se face evaluarea?
A.S.: Totul se întâmplă on-line, de la

înscrierea în program, până la transmiterea pla-
nului de afaceri. O aplicaţie software instalată pe
site-ul agenţiei pentru IMM-uri va permite fie-
cărui tânăr să îşi afle singur punctajul obţinut
pentru afacerea sa.

R.: Care este părerea dvs. vizavi de ac-
cesarea acestei măsuri?

A.S.: În opinia mea, tinerii care pornesc
pe acest drum ar trebui să fie sprijiniţi de fami-
lie – sau această măsură ar putea fi accesată de
cei ce deţin un teren, un spaţiu... nu uitaţi cei
50% partea ta, la care se adaugă şi tva... să faci
producţie...??? să investeşte în tehnologie???...
să poţi face împrumut la Fondul de Garantare,
trebuie să deţii ceva... un imobil. Să zicem că
vrei să împrumuţi 50 000 euro. De obicei credi-
tele pentru afaceri se rambursează în 10 ani. La
această sumă, trebuie să achiţi rate lunare medii
de 680 de euro timp de 120 de luni, deci rambur-
sezi 81 000 de euro. Câţi tineri care nu au expe-
rienţă, riscă să acceseze un program la care chel-
tuielile lunare pot depăşi cu uşurinţă 2000 de eu-
ro pe lună cu chirie, salarii, contabil, utilităţi, la
care se adaugă şi situaţia economică în care ne
aflăm. Totuşi cu puţină nebunie şi curaj se poate.

Pe toţi cei care sunt interesaţi să obţină
mai multe informaţii despre măsurile prezentate,
îi aşteptăm la sediul partidului PSD, chiar dacă
nu sunt membri – în fiecare zi de luni de la 11-
la 17.

Şi pentru că ne aflăm în preajma
Sărbătorilor Pascale, vă doresc multă linişte şi
sănătate alături de cei dragi!

R.: Vă mulţumim!
Gabriela NEGOIŢĂ

INVITATA NOASTRĂINVITATA NOASTRĂ

OPORTUNITĂŢI PENTRU TINERIOPORTUNITĂŢI PENTRU TINERI

Primăria în vizită la dumneavoastră
Continuăm să vă prezentăm o parte din problemele cetăţenilor

oraşului Mizil, evidenţiate în cursul vizitelor pe care le fac la domiciliu,
prin rotaţie, cei 35 de salariaţi ai Primăriei, nominalizaţi să desfăşoare
această activitate de dl primar, Emil Proşcan. Pentru acest număr am
stat de vorbă cu dl Ionel Dumitru inginer în cadrul Biroului Registru
Agricol.

Dînsului i s-au repartizat străzile: Spicului, Recoltei şi B-dul
Gării. Din constatările dumnealui în urma vizitelor pe teren, ne-a relatat
următoarele:

„În această zonă nu am întâlnit cazuri sociale deosebite, cate-
goria predominantă fiind cea a pensionarii. Cetăţenii care locuiesc pe
str. Recoltei şi Spicului solicită extinderea reţelei de gaze şi canalizare,
acestea fiind necesităţi majore. Oamenii se plâng şi de veniturile mici
sau de lipsa locurilor de muncă..

Pe B-dul Gării, de la intersecţia cu str. 24 Ianuarie şi până la
intersecţia cu str. Er. Radu Nicolae, cetăţenii solicită refacerea trotuaru-
lui, care s-a deteriorat în timp, iar cei ce locuiesc de la intersecţia cu str.
Er. Radu Nicolae spre M.F.A., solicită ca, în momentul în care strada va
intra în reparaţii, în extremitatea trotuarului să fie lăsat spaţiul pentru
flori, existent acum, pe care locuitorii din zonă l-au întreţinut corespun-
zător”. Alte problemeremarcate de dl ing. Dumitru, sunt aceleaşi ca ale
tuturor mizilenilor sau ale tuturor românilor: Nemulţumiri, lipsuri, ne-
voi, într-un cuvânt, criză.

Cristina Colţ

Nu ştiu cu ce să încep, dar azi Gu-
vernul ar putea să anunţe că: g În
România vor promova numai va-
loarile, pilele urmând a fi utilizate
numai pentru ajustarea unghiilor;
g Nu va mai exista discriminare -
aşadar nu vor mai fi... bancuri cu
blonde; g Nimeni nu-şi va mai
lua „lumea-n cap” – hotarele ţării
vor fi trecute doar pentru conce-
dii; g Slavă Domnului, avem ştiri
pe posturile TV! (Cine e Oana, ci-
ne e Monica?); g Nu, nu vom mai
vedea, la TV, parlamentari făcând
nani sau scobindu-se în nas, în
timpul şedinţelor când se promul-
gă legi pentru binele poporului
(îmi cer scuze dar la asta chiar îmi
vine să râd). g Doamnelor şi
domnilor, o să-i întrecem pe japo-
nezi – noi o să facem o autostradă
în două zile nu în patru şi mai
mult; auziţi ştire la ei, mafia ja-
poneză a împărţit mâncare cu to-
nele şi a ajutat cum a putut oa-

menii aflaţi în suferinţă... asta nu e
nimic, un gest mărunt, să vedeţi la
noi de sărbători, cum, cei care au
„vândut” ţara ne-o dau înapoi; şi
demnitatea, şi... tot ce ne-au luat
cu japca. g În acest context vă
daţi seama că se măresc salariile şi
pensiile, (m-am exprimat bine, nu
este vorba că revin cum au fost,
atunci când au fost măcelărite – se
măresc, daaaaaaaaaaaaaaaa.), ast-
fel încât  factura de la gaze o să fie
mai mică decât salariul! g Nu o
să ne mai cumpărăm singuri me-
dicamente şi pansamente atunci
când suntem internaţi în spitali. g
Economia  e înfloritoare şi, prin-
tre altele, am redevenit grânarul
Europei. g Bineînţeles că nu mai
există şomaj, toată lumea munceş-
te iar la sfârşit de lună se primesc
salarii nu... reţineri. gÎn conclu-
zie, până mâine, suntem nişte ro-
mâni fericiţi!

Gabriela Negoiţă

Ziua fericirii - întîi... aprilieZiua fericirii - întîi... aprilie
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Pentru a vă informa cum se pregătesc insti-
tuţiile de ordine şi siguranţă publică din oraşul nos-
tru pentru a asigura normalitatea desfăşurării aces-
tora am stat de vorbă cu cei ce le conduc.

Inspector, Zmaranda Iulian, 
şef al Poliţiei Oraşului Mizil:

În perioada imediat următoare Poliţia Mizil,
va întreprinde o serie de activităţi, menite să asigure
liniştea şi siguranţa cetăţenilor în perioada sărbăto-
rilor pascale. Astfel, înaintea Paştelui, se vor desfă-
şura activităţi specifice prevenirii furtului de anima-
le  din oraş şi din comunele arondate. Vom intensi-
fica activităţile de supraveghere şi control al pie-
ţelor, târgurilor şi oboarelor, unităţilor care valorifi-
că produsele din carne, prin activităţi comune cu
Garda Financiară, Direcţia Sănătăţii Publice şi Pro-
tecţia Consumatorului.

În perioada efectivă a Sărbătorilor Pascale, se
vor întreprinde activităţi menite să asigure buna des-
făşurare a evenimentelor de cult şi a celor festi-ve. 

Poliţia Mizil, urează concitadilor oraşului, un
Paşte Fericit şi Hristos a Înviat!

Adelin Gurgui, Comandantul 
Departamentului de Jandarmi Mizil

În aceste zile de sărbătoare, alături de colegii
de la Poliţia naţională şi cei de la Poliţia locală, vom
fi prezenţi în stradă pentru a ne asigura că cetăţenii
oraşului vor avea parte de linişte atât în noaptea de
Înviere cât şi în zilele premergătoare, când se oficia-
ză Deniile. 

Vom fi prezenţi atât în preajma Bisericilor dar
şi pe diferite itinerarii din oraş pentru a preveni acţi-
unile unor elemente care nu au frică nici de lege,
nici de Dumnezeu.

Detaşamentul de Jandarmi Mizil urează tutur-
or locuitorilor oraşului şi ai comunelor limitrofe
„Sărbători Fericite alături de cei dragi!”

Maior Tudoroiu Nicolae,  
şef al Detaşamentului de Pompieri Mizil

În urma Planului de măsuri pentru sărbătorile
de Paşti, se vor intensifica controalele şi acţiunile de
îndrumare în vederea respectării măsurilor P.S.I. în
perimetrul bisericilor. 

Tot în perioada asta se vor face recunoaşteri în
teren din partea Pompierilor şi se vor organiza
patrule  la obiectivele vulnerabile.

Trebuie menţionat că, pentru noi, perioada
cea mai nefericită din punct de vedere al evenimen-
telor, este sfârşitul de iarnă – începutul de primă-
vară, atunci când au loc acţiuni de igienizare a gră-
dinilor, curţilor, etc. Am avut din această cauză eve-
nimente la care a trebuit să intervenim.

Membri detaşamentului de Pompieri Mizil,
urează cetăţenilor oraşului un Paşte fericit!

Petrescu Dumitru,
şeful  Serviciului de Poliţie Locală Mizil

Ca în fieare an, şi anul acesta Poiliţia Locală
asigură, împreună cu colegii de la Poliţia Naţională
şi Jandarmerie, ordinea şi liniştea publică atât în
perimetrul bisericilor  cât şi pe toată raza adminis-
trativ – teritorială.

Astfel se urmăreşte buna desfăşurare a mani-
festaţiilor religioase ce au loc cu ocazia Sărbătorilor
Pascale, dar şi realizarea unui climat desebit care să
reflecte bucuria Sfintelor sărbători.

Le dorim tuturor locuitorilor oraşului Mizil,
Sărbători Fericite!

A consemnat: 
Cristina Colţ

În legătură cu liniştea, ordinea şi
siguranţa  publică, ni se pare deosebit de im-
potrtant faptul că, la nivelul oraşului nostru
s-a creat un cadru reglementat prin hotărâri
ale Consiliului Local, ale cărui efecte se vor
vedea în timp.

Este vorba despre Hotărârea
privind constituirea Comisiei locale de
ordine publică a Oraşului Mizil şi de apro-
bare a Regulamentului de organizare si
funcţionare a comisiei respective, documen-
te pe care le prezentăm în continuare. 

Hotărârea privind constituirea
Comisiei locale de ordine publică a

Oraşului Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil;
având în vedere: expunerea de motive a
Primarului Oraşului Mizil, raportul de spe-
cialitate al Directorului executiv al Poliţiei
Locale Mizil, în conformitate cu prevederile
art.28 şi art.29 din Legea nr. 155/2010 şi în
temeiul art. 36, ali. 6, lit. a), pct.7 şi art.45,
alin 1) din Legea nr.215/200, hotărăşte: 

Art.1. Se aprobǎ constituirea Co-
misiei locale de ordine publicǎ a Oraşului
Mizil, organism cu rol consultativ în proble-
me de ordine publicǎ şi urmǎrirea activitǎţii
Poliţiei Locale a Oraşului Mizil, în confor-
mitate cu art. 28 din Legea nr. 155 / 2010 a
poliţiei locale, în urmǎtoarea componenţa: 1.
Emil Proşcan – Primarul Orasului Mizil –
preşedintele Comisiei; 2. Iulian - Dumitru
Smaranda – Şef al Poliţiei Oraşului Mizil; 3.
Dumitru Petrescu – Director executiv al Po-
liţiei Locale Mizil; 4. Marcel Ştefan – Se-
cretarul Oraşului Mizil; 5. Paşol Nicolai -
consilier local; 6. Stoicescu Ştefan - consili-
er local; 7. Ilie Gigel - consilier local;

Art.2. Se aprobǎ Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Comisiei locale
de ordine publicǎ a Oraşului Mizil,  conform
Anexei nr.1 la prezenta hotǎrâre, parte inte-
granta din aceasta.

Art.3. Prevederile prezentei hotǎ-
râri vor fi aduse la îndeplinire de cǎtre Pri-
marul Oraşului Mizil şi Secretarul Oraşului
Mizil.

Art.4. Pe data adoptǎrii prezentei
hotǎrâri, prevederile Hotǎrârii Consiliului
Local al Oraşului Mizil nr. 157/28.08.2008
se abrogǎ.

Art.5. Prezenta hotǎrâre se aduce la
cunoştinţǎ publicǎ...

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier Drăgan Mihai

Hotărârea a fost adoptată cu una-
nimitate de voturi.

Anexa nr. 1

Regulament de organizare şi
funcţionare a Comisiei locale de ordine

publică 
a oraşului Mizil

Art. 1. Comisia locală de ordine pu-
blică a Oraşului Mizil, organism cu rol con-
sultativ în probleme de ordine publică şi de
organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a
Oraşului Mizil, funcţionează în baza Hotă-
rârii Consiliului local al Oraşului Mizil nr.
31 din 31.03.2011, cu respectarea prevede-
rilor Legii nr.155/2010, în baza prezentului
Regulament.

Art. 2. Comisia locală de ordine pu-
blică a Oraşului Mizil are următoarea com-
ponenţă:

Primarul Oraşului Mizil, seful Po-
liţiei Mizil, directorul executiv al Poliţiei Lo-
cale, secretarul Oraşului Mizil, 3 consilieri
locali desemnaţi de Consiliul Local Mizil.

Art. 3. Sedinţele Comisiei locale
sunt conduse de Primarul Oraşului Mizil.

Art. 4. (1) Secretariatul comisiei lo-
cale se asigură prin grija Primarului, de per-
sonal cu atribuţii în acest sens din aparatul de
specialitate al Primarului.

Art. 4. (2) Atribuţiile secretarului
constau în: efectuarea demersurilor pentru
anunţarea membrilor comisiei cu privire la
data desfăşurării lucrărilor şi a ordinii de zi;
redactarea procesului verbal de sedinţă şi în-
mânarea acestuia membrilor comisiei pentru
semnare; arhivarea proceselor verbale ale
sedinţelor.

Art. 5. (1) Comisia locală se re-
uneşte trimestrial sau ori de câte ori este ne-
cesar, la convocarea Primarului Oraşului Mi-
zil sau a unei treimi din numărul consilierilor
locali.

Art. 5. (2) Convocarea şedinţelor
trimestriale se face de către Primar, cu cel
puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedin-
ţei. Odată cu convocarea şedinţei, secreta-
riatul va transmite şi ordinea de zi a şedinţei.

Art. 5. (3) Convocarea la iniţiativa
consilierilor locali se face prin secretariatul
comisiei, prin depunerea solicitării semnate
de către cel puţin o treime din consilierii
locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte
de data şedinţei.

Art. 5. (4) În situaţii excepţionale,
Pri-marul poate convoca sedinţa imediat.

Art. 5. (5) Cu ocazia fiecărei şe-
dinţe se încheie un proces verbal care este
semnat de către toţi membrii comisiei.

Art. 6. Comisia locală are urmă-
toarele atribuţii:

a) asigură cooperarea dintre institu-
ţiile şi serviciile publice cu atribuţii în dome-
niul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul
Oraşului Mizil;

b) avizează proiectul regulamentu-
lui de organizare şi funcţionare a Poliţiei lo-
cale a Oraşului Mizil;

c) elaborează proiectul planului de
ordine şi siguranţă publică al Oraşului Mizil,
pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activităţile de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice la
nivelul Oraşului Mizil şi face propuneri pen-
tru soluţionarea deficienţelor constatate şi
pentru prevenirea faptelor care afectează cli-
matul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi
face propuneri privind necesarul de personal
al Poliţiei locale a Oraşului Mizil;

f) prezintă Consiliului local al Ora-
şului rapoarte anuale asupra modului de în-
deplinire a prevederilor planului de ordine şi
siguranţă publică al Oraşului Mizil. În baza
concluziilor desprinse din analizele efectu-
ate, propune iniţierea unor proiecte de ho-
tărâri prin care să se prevină faptele care
afectează climatul social;

g) analizează şi face propuneri în
orice alt domeniu care priveşte siguranţa şi
ordinea publică din Oraşul Mizil.

Art. 7. Prezentul Regulament intră
în vigoare pe data adoptǎrii lui de cǎtre Con-
siliul Local al Oraşului Mizil şi se aduce la
cunostinţă membrilor Comisiei locale.

Primar
Emil PROŞCAN

Ordinea şi siguranţa publică - la ordinea zilei
Un deziderat - Normalitatea 

sărbătorilor pascale
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Învierea Mântuitorului creează în noi,
creştinii o stare sufletească ce nu se poate com-
para cu nici una din cele prin care trec oamenii.
Ea este efectul unei uşurări, unei bucurii şi unei
nădejdi pe care nu o poate produce în om nici un
alt fapt, nici un alt sentiment, nici o emoţie din
cele ce pot încerca sufletul nostru. Momentul
Învierii Domnului reprezintă un Fapt de dome-
niul inexprimabilului, inefabilului. Străjerii co-
pleşiţi de lumina Învierii cad cu feţele la pământ.
Firea înconjurătoare tresaltă. Pământul se cutre-
mură. Piatra este răsturnată. Atât de sfânt eveni-
mentul Învierii copleşit de razele dumnezeirii,
este mai mult simţit şi trăit. Deşi de nedescris în
cuvinte este cunoscut ca o realitate, ca un ade-
văr. Nimeni nu se îndoieşte de Învierea Dom-
nului. Chiar dacă această mare Taină nu se poate
supune cercetării şi înţelegerii.

Biruinţele omeneşti creează stări rela-
tive, limitate şi schimbătoare, dar Biruinţa lui
Iisus Hristos a creat o stare absolută şi perma-
nentă, o stare morală de mărimea, puterea şi
importanţa spiritului. Fără Învierea lui Hristos,
azi nu exista creştinism şi nici Biserică, nu era
propovăduirea şi credinţa; fără Învierea lui Hris-
tos trăiam în întuneric şi ne târam în viciu. Ce ar
fi fost omenirea fără Învierea lui Hristos, fără
creştinism şi fără Biserică, fără Apostoli, fără
Evanghelie, fără sfinţi, fără sublima iubire creş-
tină, fără miile de martiri care au cucerit cu
suferinţe şi sânge dreptul omului la libertatea de
gândire şi de credinţă? Creştinismul este tot ce a
cunoscut mai sfânt, mai binefăcător şi mai salva-
tor neamul omenesc.

Învierea lui Hristos a deschis vieţii
omeneşti o privire spre zarea veşniciei, a luat
morţii rolul şi caracterul de sfârşi tragic şi du-re-
ros. Viaţa nu este o scânteie efemeră şi enigma-
tică în haos, este o existenţă de durată cu destin
spiritual în eternitatea în care se integrează cu
preţ de suflet şi cu rost dumnezeiesc. Fără Învie-
rea lui Hristos, Creştinismul s-ar fi înăbuşit în
râsul şi în batjocura fariseilor şi cărturarilor, în
insensibilitatea lumii păgâne, în teama şi nepu-
tinţa apostolilor terorizaţi de strigătele mulţimii
înfuriate: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L!”. 

Fără Moartea lui Hristos, creştinismul
nu avea efect mântuitor, fără Învierea Lui nu
avea Viaţă şi putere. Fără Înviere, nu era cre-
dinţă, nu era nădejde, nu era bucurie creştină.
Suferinţa şi biruinţa, durerea şi bucuria, Crucea
şi Învierea îşi corespund şi se completează, ca
două feţe paralele, echivalente ale faptului creş-
tin. Prin Învierea lui Hristos, grija cea mare şi
durerea au trecut. În Învierea lui Hristos avem
suprema bucurie, putere şi garanţie a credinţei
noastre şi a nădejdilor noastre. Adevărul şi drep-
tatea lui nu mai pot fi pecetluite în nici un mor-
mânt. Cele mai grele zile pe care le-a trăit până
acum omenirea au fost ziua morţii şi a şederii lui
Hristos în mormânt.

Nici un război, nici un asediu, nici foa-
mete, nici boală, nici cutremur, nici o nenorocire
nu au putut întrista şi ameninţa omenirea cum a
făcut-o Moartea lui Hristos.

În spaima făpturii întregi, ordinea dum-
nezeiască a lumii fusese şi părea răsturnată pen-
tru totdeauna, mersul ei înfundat într-un impas
absurd şi sfâşietor: Hristos răstignit, Varava eli-
berat, Iuda răsplătit, Apostolii ascunşi, Caiafa
satisfăcut în izbânda sa uşoară, Pilat cu mâinile
spălate.

Hristos a înviat şi a biruit, pentru el şi
pentru noi. În perspectiva nouă a vieţii creştine,
credem şi biruim prin Moartea şi Învierea lui
Hristos, murim pentru a învia şi înviem pentru a
trăi în veci cu Hristos. Prin suferinţă şi moarte
ne bucurăm de înviere, prin Înviere ne bucurăm
şi triumfăm în triumful lui Hristos ca triumf al
nostru. El a murit pentru noi şi a triumfat pentru
noi. În Moartea Lui stă mântuirea noastră, în
Învierea Lui stă biruinţa noastră.

Moartea şi Învierea lui Hristos au trans-
format suferinţa în biruinţă, au făcut din sufe-
rinţă şi biruinţă un singur mod şi fapt: modul şi
faptul creştin, moartea biruită prin Înviere, sufe-
rinţa biruită prin bucurie.

Bucuria pascală, pe care Biserica Orto-
doxă o evocă intens şi solemn patruzeci de zile,
este bucuria şi nădejdea noastră cea mai mare,
nu doar patruzeci de zile, ci de fiecare zi şi ceas
al vieţii noastre de creştin.

Această bucurie pascală este îndeosebi
caracteristică Bisericii Ortodoxe. Nici una din
celelalte biserici nu simte cu bogăţia şi harul im-
nografic semnificaţiile, puterea şi binecuvân-
tarea Învierii lui Hristos. Imnul Învierii este un
strigăt de triumf şi de bucurie care ne ridică până
la cer, este o stare sufletească unică şi incompa-
rabilă, este privilegiul şi fericirea noastră de
creştini!

Cu fiecare cântare pascală şi cu fiecare
salut pascal „Hristos a înviat!”, adeverim, măr-
turisim şi trăim marele Lui Cuvânt Dumneze-
iesc: „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi,
Eu am biruit lumea!”(Ioan 16, 33). În această
biruinţă credem şi izbândim, cântând imnul tri-
umfului creştin: HRISTOS A ÎNVIAT!

Diac. Ardeleanu Ştefan
Parohia Fefelei – Mizil

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
Bătea la uşa cerului o rază

de Vasile Voiculescu
Bătea la poarta Cerului o rază 
Bătea sfios şi-ncet, ca o străină... 
Târziu, un înger a deschis să vază 
Şi-a stat uimit - de palida lumină. 

Era o biată rază scăpărată 
Dintr-un adânc de minte omenească, 
Ce străbătuse Calea-nfricoşată 
De la pământ la graniţa cerească. 

Părea atât de tristă şi umilă 
Dar totuşi credincioasă şi curată 
Că îngerul a tresărit de milă 
Şi-a prins-o blând de mâna tremurată. 

Apoi grăbit, a luat-o-n Cer cu dânsul 
Şi-a dus-o-n sfânta îngerilor horă: 
I-a podidit pe toţi, văzănd-o, plânsul 
Şi-au strâns-o-n braţe-ndată ca pe-o soră. 

Ea le-a zămbit ştergându-le sudoarea 
Şi s-a rugat apoi de ei, fierbinte 
S-o-nfăţişeze Bunului Părinte 
Ca să primească Binecuvantarea; 

Stapăne, Veşnic Dătător de Viaţă 
Din ce-ntuneric, mă-nălţai la Tine! 
Din ce prăpastii crâncene de gheaţă! 
Din ce vârtej de patimi şi ruine! 

Cât am luptat cu oarba rătăcire! 
Cu nebunia surdă şi păcatul! 
Dar n-am putut să semăn o sclipire, 
În largul nopţii stăpânind de-a latul! 

Ca o umilă, biată, lumânare, 
Am ars în van, în minte ne-ndurată! 
Învinsă, goală, stinsă, spulberată. 
Doar în surghiun găsesc acum scăpare. 

Să pot s-ajung la Cerurile-albastre 
Că dintr-o grea cătuşe ce mă strânge, 
Am străbătut prin veacuri de dezastre 
Şi-abia trecui oceane-ntregi de sânge! 

Cum sta smerită-n faţa Strălucirii, 
Silită ochii serbezi să şi-i plece, 
Sărmana rază - far al omenirii, 
Părea o umbră lânceda şi rece. 

Tu vii aicea singură şi-nvinsă? 
Grăi Cel Vrednic, Nevăzutul Tată. 
Tu fugi, de teamă să nu fii atinsă? 
Dar când s-a stins Lumina-adevărată? 

De te-am trimis în lumile-nvrăjbite, 
Nu te-am chemat cu pumnii strănşi şi goi, 
Ca pe-un mănunchi de Raze împletite, 
Eu te-aşteptam s-aduci pe toţi la Noi! 

Dintr-un biet sâmbur-năbuşit în faşă, 
Din strălucirea unei minţi senine, 
Să fi crescut o mare uriaşă, 
Să porţi pământu-ntreg până la Mine! 

Plângând stingheră şi tremurătoare, 
C-ai fost înfrântă, vii să-mi dai de ştire? 
Nu te primesc săracă şi datoare! 
Cui ai lăsat bogata Moştenire? 

Mergând spre rază, jos îngenunchiată 
I-a sărutat obrajii amândoi. 
Copila mea, fii binecuvântată! 
I-aţi deci puteri şi-ntoarcete-napoi! 

Şi chiar de-ar fi ca sterpul bulz de tină, 
Să-l părăsească Oştile Cereşti, 
Tu să rămâi! Căci tu eşti doar Lumină 
Şi nu trăieşti, decât când străluceşti!"
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Scurtă cronologie a evenimentelor
legate de Sărbătorile Paştelui

 Prima zi a postului Mare se mai nu-
meşte şi Lunea curată, zi în care, potrivit tra-
diţiei, oamenii obişnuiesc să se purifice şi să cu-
reţe mediul în care trăiesc. 

 Exact la jumătatea Postului Mare, în-
totdeauna în miercurea din săptămâna a patra a
Postului, stramoşii noştri ţineau Sărbătoarea
Ouălelor, sărbătoare numită şi Miezul sau Mia-
za Paresii (cuvântul „paresimi” provine din lati-
nescul „quadrogesimo”, care însemna „40 de zi-
le”, adică cât se consideră că ţine efectiv Postul
Mare, Săptămâna patimilor având un statut spe-
cial. 

 Saptamana Patimilor 

Ultima săptămână a postului mare, Săp-
tămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare este in-
clusă în sărbătoarea Paştelui, deşi în aceasta pe-
rioadă postul continuă chiar cu o mai mare in-
tensitate. Bătrânii obişnuiesc să mănânce puţin
în seara Duminicii Floriilor, după care nu mai
mănâncă până în Joia Mare când, de regulă, se
împărtăşesc, postul negru fiind continuat apoi
până la Paşti. 

Semnificatia liturgica si obiceiurile po-
pulare specifice fiecarei zile a Saptamanii Mari
sunt urmatoarele: 

 Duminica Floriilor: Intrarea Domnu-
lui Iisus Hristos în Ierusalim este singurul mo-
ment din viaţa Sa pământească în care a accep-
tat să fie aclamat ca Împărat. Duminica Floriilor
este precedata de sâmbăta lui Lazar, zi în care
Biserica pomeneşte minunea învierii din morţi a
lui Lazăr săvârşită de către Domnul Iisus.

 Luni: e pomenit Iosif cel prea frumos,
care a fost vândut de fraţii săi pe 30 de arginţi
unor neguţători Ismailteni, dupa cum l-a vândut
Iuda pe Mântuitorul evreilor. 

 Marţi: e pomenită pilda celor 10 fe-
cioare, dintre care cinci fiind înţelepte, au avut
untdelemn de ajuns pentru candelele lor - adică
fapte de milostenie - cu care au ieşit întru în-
tâmpinarea mirelui; iar cinci fiind nebune n-au
avut untdelemn şi s-au stins candelele lor, iar
Domnul nu le-a mai primit.

 Miercuri: pomenirea femeii păcătoa-
se, care aflând că Mântuitorul se afla în casa lui
Simon Leprosul, a luat un vas cu mir înmires-
mat, al cărui preţ era 300 de dinari, ca să-i toarne
pe capul Lui şi cu părul capului ei ştergea lacri-
mile ce-i picau din ochi pe picioarele Domnului.
Faptă pentru care a fost dojenită de Iuda Isca-
rioteanul spunându-i că „mai bine s-ar fi vândut
şi banii dobândiţi s-ar fi împărţit săracilor”, iar
Mântuitorul i-a răspuns: „Las-o pre dânsa că
spre îngroparea mea a făcut aceasta ! Pre săraci
pururea îi aveţi cu voi, iar pre mine, nu mă aveţi
pururea.”.

 În Joia Mare, numită şi Joia Patimilor
sau Joia Neagră, prăznuim patru lucruri:

Spălarea picioarelor ucenicilor de către
Mântuitorul, dându-le prin aceasta lor şi nouă
pildă de smerenie 

Cina cea de Taină, adică aşezarea Sfin-

tei Cuminecături 
Rugăciunea cea mai presus de fire, în

grădina Ghetsimani 
Vinderea Domnului de către Iuda pen-

tru 30 de arginţi 
Joia Mare, este considerată o zi bine-

făcătoare şi apărătoare a morţilor. De aceea,
morţii vin în fiecare an în această zi la vechile
lor locuinţe, unde stau până în sâmbăta dinainte
de Rusalii. 

 Vinerea Mare (Prohodul) se mai nu-
meşte şi Vinerea Paştilor, Vinerea Patimilor sau
Vinerea Seacă. Conotaţiile legate de aceste de-
numiri sunt date de ceea ce s-a întâmplat în
această zi: se numeşte Vinerea Paştilor pentru că
este ultima vineri dinaintea Paştelui; Vinerea
Patimilor deoarece în această zi a pătimit şi a
fost răstignit Isus; Vinerea Seacă, pentru că cei
mai multi români au obiceiul de a posti Postul
negru; Vinerea Mare, pentru că este ultima vi-
neri din Săptămâna Mare. 

Vinerea Mare este ziua de doliu a creşt-
inătăţii: atunci a fost răstignit Mântuitorul. De
aceea, această zi, în orice biserică şi rit creştin
din lume, este singura zi în care nu se oficiază
slujba Liturghiei. Liturghia însăşi înseamna jert-
fă şi se consideră că nu se pot aduce două jertfe
în aceeasi zi. În schimb, vineri seara se oficiază
Denia Prohodului. Mai întâi, tineri şi bătrâni, în
lanţ neîntrerupt, trec pe sub masa plină de flori
ce simbolizează catafalcul Domnului. Pe masă
este aşternută o faţă de masă bogat pictată, cu
punerea în Mormânt a Mântuitorului (Epitaf),
precum şi Evanghelia împreună cu Crucea.
Apoi, preoţii citesc Prohodul. 

 Deniile
Unele dintre cele mai profunde, fru-

moase şi înălţătoare slujbe creştine sunt Deniile.
Ele se ţin în Postul Mare al Paştilor. Mai frec-
ventate de lume sunt Deniile din Săptămâna Ma-
re, care atrag o mulţime de credincioşi. Până la
începerea Deniilor, în săptămâna a cincea din
Postul Paştilor, localităţile trebuie curăţate şi pri-
menite, începând cu casele şi ogrăzile.

Deniile sunt slujbe de seara. Ele se ţin
după orele 18-19 (în limba slavă cuvântul denii
înseamna zilnic). Şirul emoţional, triumfal, al
Deniilor din Săptămâna Mare începe în seara din
Duminica Floriilor. Apoi, de luni până vineri, în
ziua cumplită a răstignirii, preoţii rostesc rugă-
ciuni rituale, cânturi şi citesc fragmente liturgice
din Vechiul Testament.

 Sâmbăta e prăznuită îngroparea tru-
pească a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului
nostru Iisus Christos, cum şi pogorârea lui în
Iad, scoţând neamul omenesc din stricăciune şi

trecându-l în viaţa cea veşnica.
 Duminica Învierii Domnului din

morţi e praznicul praznicelor şi sărbătoarea săr-
bătorilor ; drept care creştinii, în timp de 40 de
zile, până la Înălţarea Domnului se salută cu
„Hristos a înviat!”, răspunsul fiind „Adevarat că
a înviat!”.

 Săptămâna Luminată

Prin Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos din morţi, cei din popor cred că raiul se
deschide tuturor sufletelor reţinute în prinsoarea
iadului începând de la Adam şi până la venirea
Mântuitorului, şi rămâne deschis până la Du-
minica Tomii. Ca dovadă că în acest interval Ra-
iul este deschis, după credinţa poporului şi dati-
na cea veche, în ziua de Înviere se scoate uşa din
mijloc a altarului şi se pune deoparte, unde stă
apoi toată Săptămâna Luminată. Cine moare în
acest interval merge de-a dreptul în rai, pentru că
în timpul acesta uşile raiului sânt deschise, iar
cele ale iadului închise. Cel care moare este pri-
mit în rai, indiferent de păcatele pe care le-a fă-
cut, căci toate i se iartă. 

 Paştele Mic
Duminica imediat următoare Învierii -

Duminica Tomii - este cunoscută în popor ca
Paştele mic. În aceasta zi exista obiceiul ca tiner-
ii „să se lege fraţi”. 

 Paştele Blajinilor
Prima luni din a doua săptămână după

Paşti se mai numeşte Lunea Morţilor, Paştele
Morţilor, Paştele Blajinilor sau Matcalaul. Bla-
jinii sunt fiinţe mitice, care trăiesc pe Tărâmul
Celălalt, in Ostroavele Albe ale Apei Sâmbetei,
dar păstreaza legături cu lumea noastră. Se crede
că ei provin din copii nebotezaţi, morţi imediat
după naştere.  

De Paştele Blajinilor se crede că sufle-
tele morţilor sunt slobode; de aceea în această zi
se gătesc multe şi alese bucate, împărţindu-se pe
la vecini, cu credinţa că şi morţii pot gusta din
mancarurile pregatite. 

 Paştele cailor
Paştele Cailor se sărbătoreşte in ziua de

joi din a şasea săptămână care urmează după
Paşti, când se crede că, pentru un ceas şi pentru
o singură dată pe an, caii se satură de păscut
iarbă. 

Învăţătura ortodoxă despre învierea
Domnului nu este separată de întreaga lucrare de
răscumpărare, de ridicare a omului din îndepăr-
tarea sa de Dumnezeu. Astfel, ea nu trebuie se-
parată nici de răstignirea şi moartea Sa pe cruce,
astfel ca lucrarea de răscumpărare făcută de
Dumnezeu prin Fiul Său întrupat să fie unitară,
după cum mărturisim şi în Crez: 

Cred [...] întru unul Domn Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din
Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lu-
mină din lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce
este de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au fă-
cut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a
noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a 

(Continuare în pag. 10)

SSUBUB SEMNULSEMNUL LUMINOSLUMINOS ALAL SSĂRBĂTORILORĂRBĂTORILOR PPASCALEASCALE
În fiecare an Sărbătoarea Sfintelor Paşti ne umple sufletele de bucurie şi lin-

işte sufletească, reînvierea Domnului fiind semnul biruinţei Sale, victoria vieţii
asupra morţii şi garanţia mântuirii nostre!

Este perioada renaşterii. A noastră, a naturii... a speranţelor! 
Cu mare şi evlavioasă bucurie vă dorim să sărbătoriţi şi dumneavoastră

această mare sărbătoare a creştinilor de pretutindeni, cu credinţă şi încredere în
viitor!

REDACŢIA
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SUB SEMNUL LUMINOS...
îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Ta-
tălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece
viii şi morţii, a Căruia împărăţie nu va avea
sfârşit. 

„În mormânt cu trupul, în iad cu su-
fletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe
scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost
Hristoase, toate umplându-le Cel ce eşti necu-
prins”. Acest tropar, pe care preotul în rosteşte
în timpul Sfintei Liturghii, este adesea conside-
rat ca un rezumat al învăţăturii ortodoxe despre
învierea lui Hristos. 

Obiceiuri de Paşti în România 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de
Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu
apă neîncepută. Cu această apă se spală pe faţă
în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul
şi aşa cum aleargă oamenii la Înviere când se
trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii
la ele. 

În zona Câmpulung Moldovenesc, da-
tina se deosebeşte prin complexitatea simbo-
lurilor, a credinţei în puterea miraculoasă a rugă-
ciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei
de duminică, credincioşii ies în curtea bisericii,
se aşază în formă de cerc, purtând lumânările
aprinse în mână, în aşteptarea preotului care să
sfinţească şi să binecuvânteze bucatele din coşul
pascal. În faţa fiecărui gospodar este pregătit un
astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În co-
şul acoperit cu un şervet ţesut cu model specific
zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile
bucuriei pentru tot anul: seminţe de mac (ce vor
fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare
(ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), zahăr
(folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină
(pentru ca rodul grâului să fie bogat), ceapă şi
usturoi (cu rol de protecţie împotriva spiritelor
malefice). Deasupra acestei farfurii se aşază pas-
că, şuncă, brânză, ouale roşii, dar şi ouăle încon-
deiate, bani, flori, peşte afumat, sfeclă roşie cu
hrean, şi prăjituri. După sfinţirea coşului pascal,
ritualul de Paşti se continuă în familie

În părţile Sibiului, există obiceiul ca de
Paşti să fie împodobit un pom (un arbust) ase-
mănător cu cel de Crăciun. Singura deosebire
constă în faptul că în locul globurilor se agaţă
ouă vopsite (golite de conţinutul lor). Pomul
poate fi aşezat într-o vază frumoasă şi farmecul
sărbătorii sporeşte cu o podoabă de acest fel. 

La Călăraşi, la slujba de Înviere, cred-
incioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvân-
tare, ouă roşii, cozonac şi…cocoşi albi. Cocoşii
sunt crescuţi în mod special pentru împlinirea
acestei tradiţii. Ei vestesc miezul nopţii. Datina
din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă,
Hristos a Înviat! Cel mai norocos este gospo-
darul al cărui cocoş cântă primul. Este un semn
că, în anul respectiv, în casa lui va fi bel-şug.
După slujbă cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci 

În zona Lăpuşului, dimineaţa în prima
zi de Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg
la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Dom-
nului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou ro-
şu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi
urează gospodarilor „Sărbători fericite”. La
această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut
mai întâi de un băiat, pentru ca în gospodărie să
nu fie discordie.

În Argeş, printre dulciurile pregătite de
Sfintele Paşti se numără covrigii cu ou (numiţi
aşa pentru că în compoziţia lor se adaugă multe

ouă, 10-15 ouă la 1 kg de făină). Fiecare gospo-
dar se străduieşte să pregătească o astfel de deli-
catesă, care este şi simbolul belşugului.

În Banat, la micul dejun din prima zi de
Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor.
Apoi, fiecare mesean primeşte o linguriţă de
paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese
festive se include ciolanul de porc fiert, ouă albe
şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se conti-
nuă masa cu friptură de miel.

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se
ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este
păzită de feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a
fost furată, sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un
ospăţ, adică mâncăruri şi băuturi din care se în-
fruptă atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia
care au încercat să fure toaca nu au reuşit, atun-
ci ei vor fi cei ce vor plăti ospaţul.

Pe valea Crişului Alb, la Almaş, toată
suflarea comunei se adună în curtea bisericii.
Femeile şi fetele din localitate se gătesc în straie
de sărbătoare, şi vin în curtea bisericii unde vop-
sesc şi „împistriţesc” (încondeiază) ouă. 

Cu bucurie în suflet

Am dorit să aflăm ce înseamnă pentru
Mizileni această Sfântă Sărbătoare a Paştelui.
Dacă Paştele mai are încă o importanţă spiritua-
lă, pentru ei, sau a devenit doar un pretext de săr-
bătoare? Iată câteva din răspunsurile cetăţenilor
oraşului nostru:

Stoica Ion, 49 de ani, mecanic-întreţi-
nere: „Încă ne luptăm să menţinem în familie
spiritul acestei mari sărbători, este poate cea
mai importantă sărbătoare de peste an. M-am
luptat să menţin tradiţia, pentru că dacă ne pier-
dem şi tradiţia, pierdem tot! Este foarte impor-
tant. Aşteptăm cu drag Sfânta Sărbătoare de
Paşti pe care o vom întâmpina aşa cum putem,
cum avem posibilităţi, dar cu bucurie în suflet.
Sărbători fericite tuturor!”

Constantin Gherghina, 56 de ani, pen-
sionară: „Sfânta Sărbătoare de Paşti, ne amin-
teşte că dincolo de moarte există înviere. Iisus a
Înviat, nu putem să nu simţim acest lucru, nu pu-
tem să trecem pe lângă asta fără să ne oprim
puţin şi să ne gândim, Să-i mulţumim Bunului
Dumnezeu şi să cerem iertare. E o mare sărbă-
toare pe care o aşteptăm cu drag. Financiar ne
descurcăm cum putem, ne mulţumim cu ce avem,
dar importantă este speranţa. Un Paşte Fericit
tuturor!”

Neagu Florica, 65 ani, pensionară: „Voi
sărbători ca şi-n ceilaţi ani. Nu m-am lăsat co-
pleşită de probleme şi nu trebuie să facem acest

lucru. Paştele este o mare sărbătoare ce trebuie
simţită şi trăită cu tot sufletul. Să mergem la bi-
serică, să ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi
pentru mântuire. Paşte Fericit!”

Olteanu Aurelia, 63 ani, pensionară:
„Sunt două mari şi importante sărbători de pes-
te an, Paştele şi Crăciunul. Paştele înseamnă
curăţire sufletească dar şi curăţenie în jurul
nostru, în mediul în care trăim. Odată cu Paştele
simţim şi Primăvara. Chiar dacă timpurile se
schimbă, lumea se schimbă, noi ne schimbăm,
trebuie respectată această sărbătoare. Dacă
acum câţiva ani spuneam că nu există Paşte fără
miel, iacătă există. Noi toţi că suntem creştin,
trebuie să respectăm această tradiţie. Paşte
Fericit!”

Trousil Doina, 67 ani, pensionară: „Fa-
milia noastră e catolică după soţ, însă sărbăto-
rim Paştele, care anul acesta pică în aceeaşi zi
ca în calendarul ortodox, normal la noi pica cu
o săptămână înainte. Şi atunci sărbătoaream, cu
mai puţine bunătăţuri, însă anul acesta, deşi so-
ţul este foarte bolnav, vrem să avem o masă mai
bogată. Să avem copiii acasă, să ne bucurăm
împreună de spiritul acestei Sărbători. Sărbă-
tori fericite tuturor!”

Să vină iepuraşul

Cum aşteaptă cei mici iepuraşul de
Paşti şi ce-şi doresc ei de la acesta, am încercat
să vă arătăm printr-un scurt reportaj făcut la
Grădiniţa nr 1, la clasele mari-pregătitoare, un-
de am asistat la lecţiile cu privire la Sărbătoarea
Paştelui, pe care le reproduc mai jos.

Copiii grupelor menţionate, asistaţi de
doamnele educatoare, dna, Constantin Ana, dna
Ioniţă Victoria şi d-ra Matache Ancuţa, au de-
senat, au cântat, au recitat poezii de Paşti, pe
scurt, au învelit totul în spiritul autentic al aces-
te mari sărbători. Iată un exemplu semnificativ:
„Venim la marea sărbătoare, / Pe când livada dă
în floare, / Prilej de bucurie la creştini, / O mare
moştenire din străbuni: / E Paştele, / Curge lu-
mina! / E Paştele, / Râde grădina! / Domnul
Iisus Hristos Învie, / E pace-n lume, armonie.”; 

Sau:  „Cu vrednicie, cu dreptate, / Creş-
tinii, în haine curate, / Spre cer înalţă rugăciuni,
/ Promit să fie şi mai buni. / Copiii se fac mai cu-
minţi, / Îi cinstesc mai mult pe părinţi, / Dumne-
zeu îi răsplăteşte, / Şi de rău îi izbăveşte. / Feme-
ile fac cozonaci, / Pască cu brânză şi colaci, /
Ouăle le-ncondeiază, / Merg la şlujbă, priveg-
hează. / Bărbaţii, în mare grabă, / Se îngrijesc
de ogradă. / Mielul de Paşti pregătesc, / Cu strai
mândru se-nnoiesc”.

(Continuare în pag. 11)
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(Urmare din pag. 10)

Să vină iepuraşul

Copiii au mai spus si ce doresc ei să
le aducă iepuraşul, ce ştiu ei despre tradiţiile
acestei sărbători, dar şi ce înseamnă pentru ei,
aşa mici cum sunt Sfintele Paşti.

Iată câteva răspunsuri pe măsura lor:
Marinescu Andreea, 6 ani: „Pentru

mine Paştele înseamnă să vină iepuraşul. Şi
vreau sa-mi aducă o carte pentru colorat,
acuarele, culori şi coli.

Teodor Şurcan, 6 ani: „Vreau ca de
Paşte iepuraşul să-mi aducă o maşinuţă, un
Bagugan şi benzi de desenat.”

Constantin Ionuţ, 4 ani: „Vreau ca
iepuraşul de Paşti să-mi aducă o... fetiţă.”

Coarnă Maria-Amalia 5 ani: „ Paş-
tele înseamnă o mare bucurie, oamenii fac
ouă roşii, cozonaci, iar eu îmi doresc de la
iepuraş un set de bucătărie.”

Alexe Rareş, 5 ani: „De Paşte sărbă-
torim Învierea lui Iisus Hristos şi oamenii
merg la biserică să aducă lumină. Mi-aş dori
ca iepuraşul  să-mi aducă o maşină.”

Tudor Mirena, 6 ani: „De Paşte
facem ouă roşii şi tot felul de bunătăţi şi vreau
ca iepuraşul să-mi aducă un set de doctoriţe.”

Acestea fiind spuse… să vină iepu-
raşul!

Cristina COLŢ

Cred că nu mai e nevoie de nici o pre-
zentare în cazul Mariei Borovină, aşa
cum ne spunea simpatica bătrânică:

„Toată lumea mă cunoaşte şi mă respectă”.
În acest context, trecem direct la su-

biect – pe 23 martie, domnul primar Emil
Proşcan, însoţit de doamna Loredana Tănăse -
şef  serviciu SPAS şi de doamna Simona Pe-
trescu, referent în cadrul aceluiaşi serviciu, în-
cărcaţi cu daruri au sărbătorit-o aşa cum se cu-
vine pe Maria Borovină care a împlinit, aşa cum
a spus dumneai, cu mult umor, 3 ani. 

Prea multe nu s-au schimbat de anul
trecut, i-a mărturisit domnului primar că la fel
ţine tot postul, urzicile fiind mâncarea preferată,
că are nurori bune şi se poartă frumos cu dum-
neaei chiar dacă le mai ceartă uneori, urmăreşte
cu sfinţenie ştirile, însă... nu vrea să mai audă de
guvernanţi, care au tăiat foarte mult din salarii şi
pensii. 

Politicianul favorit a rămas domnul pri-
mar căruia i-a urat ca şi în anii precedenţi, să fie
edil toată viaţa.  La despărţire venerabila doam-
nă ne-a spus că ne aşteaptă şi la anul iar noi i-am
spus, încă o dată: La mulţi ani!

Gabriela NEGOIŢĂ

Trei ani... peste o sutăTrei ani... peste o sută

A fi sau a nu fi crescător de animale
A fi orăşean nu înseamnă o incompatibilitate cu activităţile tradiţional rurale, mai ales în

contextul unui oraş de talia Mizilului, situat la limita dintre câmpie şi deal. Acest lucru este
demonstrat de familia Catrinoiu (Pompilică şi Cornelia), care creşte un număr semnificativ de
ovine (cca. 300 de capete). Deşi acest tip de activităţi ar trebui să se bucure de sprijinul nemij-
locit al statului, inclusiv pe linia ajutorului acordat de Comunitatea Europeană, aşa cum am mai
arătat şi la prezentarea altor ocupaţii de natură agricolă şi agro-zootehnică, acest sprijin este cu
totul ineficient şi nu permite o dezvoltare şi modernizare a acestor activităţi.

L-am abordat pe dl Catrinoiu, rugându-l să ne relateze cum s-a apucat de această me-
serie, dacă perioada Sărbătorilor de Paşti este mai fructuoasă din punct de vedere a rezultatelor
financiare, dar şi alte probleme pe care dânsul le consideră importante.

„Am moştenit această ocupaţie de la părinţii mei, oieri pricepuţi şi apreciaţi şi am
îndrăgit-o încă din copilărie Acum am şi un sprijin deosebit, de 6 ani soţia, care lucra în în-
văţământ ca maistru instructor veterinar, renunţând la catedră pentru a-şi urma dragostea de a
creşte şi a se ocupa de animale. La fel şi eu, la început, înainte de a mă ocupa de zootehnie, am
lucrat mulţi ani la uzina mecanică din oraşul nostru.

Am hotărât, împreună, că pentru noi cea mai indicată meserie, care ne poate aduce sa-
tisfacţii, este aceasta. Deşi, în pofida greutăţilor cu care agricultura, inclusiv sectorul zootehnic
din ţara noastră se confruntă în, ne încăpăţânăm să rezistăm. Suntem căsătoriţi de peste 14 ani,
avem doi copii şi ne-am dedicat creşterii animalelor, în special a ovinelor, care ne asigură hrană
şi venituri pentru un trai decent.” 

Cea mai mare greutate pe care dl Catrinoiu o întâmpină este că nu beneficiază de un loc
pentru păşunat, un incovenient major pentru orice crescător de animale. Prin intermediu nostru,
dânsul face încă un apel către administraţia locală în vederea asigurării locurilor pentru păşunat,
care să sprijine fermierii din zootehnie. În fond, prestaţia lor pentru colectivitate este una esen-
ţială, produsele agro-alimentare obţinute pe plan local fiind şi mai ieftine şi mai sănătoase decât
cele obţinute în sistemele intensive. 

Din punct de vedere financiar, subvenţiile primite se încadrează, din cele spuse de dl
Catrinoiu, la aproximativ 40 lei/cap de oaie, adică de 10 ori mai mici decât, să zicem, în Franţa.
Acum s-au pus şi foarte multe condiţii suplimentare celor ce vor să crească în continuare animale,
condiţii ce presupun costuri apreciabile, greu de acoperit pentru fermele mici. 

„Se cere să avem utilaje moderne, să asigurăm spaţii igienice şi chiar aseptice, să con-
trolăm calitatea biologică a produselor, cu tot ce semnifică aceasta, cu un proiect bine făcut, însă
veniturile nu ne permit decât să ne ocupăm de propria gospodărie. Funcţionăm ca producători
particulari, avem asigurare de la ANSP, certificat de producător de la Primăria oraşului,  mer-
gem pe lanţ închis şi ne valorificăm produsele, atât în piaţa oraşului cât şi pentru consum famil-
iar. Subvenţiile nu se dau nici ele la timp....

În perioada Paştelui ne merge mai bine din punct de vedere financiar, dar din septem-
brie, şase luni, nu se mai câştigă din asta, doar se cheltuie pentru asigurarea hranei pentru
perioada de iarnă”.

Tot dl Catrinoiu ne spune că anul acesta mieii s-au vândut cu 10,5 lei, în viu şi aproxi-
mativ 15 lei tăiat. Una peste alta, o familie fericită, mulţumită de cum sunt acum şi recunoscători
bunului Dumnezeu că sunt sănătoşi şi... în rândul lumii. Dar, cred soţii Catrinoiu, cu un sprijin
mai consistent din partea statului, lucrurile ar merge mult mai bine.

Cristina Colţ



Nr. 80 / 25 aprilie - 25 mai 2011                                                                                         Pagina 12

j Vând apartament semideco-
mandat – 3 camere, str. M.
Bravu, nr. 112. Informaţii su-
plimentare la telefoanele: 0244
251 773 sau 0720 327 590.

j Arendăm 4 ha, pământ arabil
în comuna Gura Vadului. Infor-
maţii suplimentare la telefoa-

nele: 0751 022 914 sau 0744 425 104.

j Vând casă în Tohani, la şosea, 1000 m, deschidere
22 m – baie, bucătărie, 2 camere şi living, beci, cen-
trală de lemne, aer condiţionat. Preţul este de 95 000
euro, informaţii suplimentare la telefonul: 0726 212
060.

j Vând combină Daewo cu 3 CD-uri, dublu casetofon
ricorder, radio, două boxe 40 W la preţul de 400 lei.
Informaţii suplimentare la telefonul: 0723 323 725.

j Vând apartament zona bazar, 3 camere, complet
mobilat + îmbunătăţiri, et. I, preţul fiind de 72 000 E.
Relaţii la telefonul: 0726 147 174.

j Vând apartament, 3 camere, zona Teilor cu
îmbunătăţiri, et. III, preţul fiind de 60 000 E. Relaţii la
telefonul 0766 472 606.

j Vând apartament, 3 camere, zona bazar, et. II, îm-
bunătăţiri, preţul fiind de 65 000 E. Relaţii la telefo-
nul: 0726 169 084.

j Vând teren intravilan – 476 mp, în Mizil, situat pe
str. Victoriei, nr. 15, în spatele fostei Bănci Agricole.
Informaţii suplimentare la telefonul: 0767 179 213.

j Vând casă (în comuna Vadu-Săpat) – 3 camere +
hol + bucătărie, beci spaţios, magazii, lemne, coteţe,
apă potabilă trasă în curte. Ca bonus vă oferim un
pogon de pădure salcâm şi un pogon de păşune (Valea
lui Moş). Informaţii suplimentare la telefonul: 0766
328 979.

j Vând 2 geamantane mari, două mici pe rotile; 3
butoaie de 100 l de metal, 5 taburete mici (tip Relaxa);
2 telefoane fix – (tip vechi cu tastatură); geamuri  -
tâmplărie lemn, 3 bucăţi, toate la preţ negociabil.
Informaţii suplimentare la telefonul: 0244 251 381.

j Vând apartament în zona centrală, etaj II, cu trei
camere decomandat, două balcoane, două băi, garaj şi
beci. Relaţii suplimentare la telefonul 0720 258 029.

j Vând butelie şi două arzătoare de gaze. Informaţii
suplimentare la telefonul 0244 251 578.

j Vând apartament cu două camere, situat la parter,
str. M.Bravu, nr. 191, Relaţii suplimentare la numerele
de telefon: 0724 551 079 sau 0762 625 442.

j Vând 1 pogon – viţă de vie  - situat în comuna To-
hani; vând 1 hectar de pământ la şosea în zona Relaxa.
Relaţii suplimentare la telefonul: 0764 396 964.

j Vând casă cu 3 camere, bucătărie, magazie în su-
prafaţă totală de 280 metri2, posibilitate de racordare la
gaze. Relaţii suplimentare la telefonul: 0733 352 581.

j Vând furtun de aragaz + butelie şi o maşină de cusut
rusească, la preţ convenabil. Relaţii la telefonul: 0244
252 215.

j Vând apartament în zona M.F.A., relaţii suplimen-
tare la telefonul: 0724 041 821.

j Vând în zona Teilor, apartament cu două camere,
etajul 4, preţ avantajos. Relaţii la telefonul 0745 858
176.

Mica publicitateMica publicitate
u La intersecţia şoşelei Mihai

Bravu cu Aleea Teilor (între Liceul
Agricol şi Policlinică)  a fost instalat un
ceas public electronic multifuncţional,
care arată ora, temperatura şi data.Pe
acest amplasament a mai existat cândva
un ceas.

u Pe data de 24 martie a.c. a
avut loc o adunare generală a cadrelor
militare în rezervă şi retragere din ca-
drul Asociaţiei „Aurel Vlaicu” care a
avut ca ordine de zi prezentarea acti-
vităţii pe anul 2010 si execuţia bugetară
a anului 2010, iar invitat special a fost
dl.  Colonel în rezervă Cristian Iliescu,
Secretar al Filialei Judeţene Prahova,
care a prezentat o informaţie despre si-
tuaţia militarilor români din Libia şi a
făcut referiri la recalcularea pensiilor
militare.

u Distrugeri!!!  Se pare că buna
intenţie a autorităţilor locale ca oraşul
să arate din ce în ce mai bine, nu este
îmbrăţişată de toţi concitadinii noştri. 

În parcul de lângă Şcoala nr. 3,
„Sfânta Maria” se distrug baumgarduri-
le care susţin pomii plantaţi, se rup băn-
cile, se distrug coşurile de gunoi. În fie-
care an se plantează flori, care se fură
aproape imediat după plantare, brazii
plantaţi se fură şi ei, locurile de joacă
sunt vandalizate. În perioada lucrărilor
stradale, se fură borduri, pavele, nisip,
balastru, practic tot ce se poate fura.

Acest lucru e foarte trist pentru
noi şi pentru cei care nu au nici o legă-
tură cu asemenea fapte. Pe această cale
rugăm locuitorii oraşului să aibă o atitu-
dine fermă şi să colaboreze cu organele
de ordine publică pentru a reduce frec-
venţa acestor „activităţi”, pentru ca
oraşul nostru să fie un oraş mai curat,
frumos şi civilizat.

u Mai mulţi cetăţeni au sesizat
faptul că unele străzi asfaltate în anii
anteriori au început să prezinte proble-
me (de exemplu str. Erou Radu Nico-
lae). Am prezentat aceasta problema
domnului Primar care a spus: „ Obser-

vaţiile sunt juste, dar aş dori să subli-
niez că este vorba de lucrări de slabă ca-
litate efectuate de firme cu o dotare
tehnică slabă şi fără personal calificat,
care datorită unei legislaţii defectuoase
în ceea ce priveşte procedura de  achizi-
ţie, câştigă licitaţiile pentru simplu mo-
tiv că oferă un preţ foarte mic pentru
efectuarea lucrărilor respective. Am în-
cercat să elimin din competiţia licitaţi-
ilor aceste societăţi care subevaluau în
mod grosolan valoarea lucrărilor astfel
încât cu sumele oferite, era practic im-
posibil să efectueze lucrări de calitate.
Dar acestea, ne-au dat în judecată, au
câştigat şi am fost obligaţi să-i primim.
S-au cheltuit bani, s-a pierdut timp, s-au
consumat nervi. S-a ajuns astfel ca lu-
crările să înceapă în toamnă, pe timp
nefavorabil şi asta, repet, datorită unei
legislaţii care încurajează escrocii.

Un alt motiv al deteriorării stră-
zilor asfaltate îl constituie branşamen-
tele la utilităţi (apă, canal, gaze) efectu-
ate după asfaltare. Cu cel puţin un an
înainte, prin personal al Primăriei, spe-
cial desemnat, am înştiinţat toţi cetăţe-
nii de pe străzile care urmau să fie asfal-
tate, cu rugămintea de a se branşa la
reţele. Celor care motivau lipsa banilor,
le-am facilitat în urma unor tratative şi
selecţii de oferte ale Băncilor din oraş
împrumuturi avantajoase pentru efectu-
area acestor lucrări. Dar, din păcate, nu
s-a înţeles importanţa acestui lucru, ast-
fel încât din primele zile după asfaltare,
anumiţi cetăţeni au făcut zeci de solici-
tări la primărie, pentru branşare, solici-
tând astfel, practic, distrugerea străzii
pe care locuiesc”.

u Pentru informarea locuitorilor
oraşului , anunţăm că Primăria Mizil a
elaborat un alt proiect european prin ca-
re vor fi modernizate toate străzile din
oraş.

Cristina Colţ

D Beldiman Niculae – 1919
D Albeanu Mihai – 1933 
D Burlacu Corneliu – 1935 
D Paraschiv Aurelia – 1924 
D Ţugui Florea – 1925 
D Paraschiv Alexandra –

1932 
D Dragna Mihalache – 1923 
D Dumitrescu Spiridon – 1939 
D Cojanu Damian – 1956 
D Popescu Ion – 1928 
D Mîndricel Nicu – 1961D
E
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Ştiri pe scurt

Dumnezeu să-i odihnească în pace !Dumnezeu să-i odihnească în pace !

A ÎNFLORIT MAGNOLIAA ÎNFLORIT MAGNOLIA
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Proiectul Eco-Sistem - pentru imple-
mentarea unui sistem eficient de gestionare a de-
şeurilor”, finanţat prin programul PHARE 2006
a fost implementat în perioada 01 martie 2008 –
31 decembrie 2009, aflându-se acum în perioada
de monitorizare. Valoarea totală a proiectului a
fost de 776.382 lei.

Prin acest proiect s-au achiziţionat 3 au-
togunoiere, una de 18 mc, a doua de 12 mc,
respectiv a treia de 6 mc. De asemenea au fost
achiziţionate 1060 de pubele de 0,12 mc pentru
echiparea gospodăriilor oraşului Mizil; 1592
europubele de 0,24 mc destinate echipării gos-
podăriilor din Baba Ana; 2121 recipienţi special
pentru compost; 413 containere zincate de 1,1
mc pentru colectarea deşeurilor de la instituţii
publice şi de la blocurile din oraş.

S-a înfiinţat S.C. SALUB INTER-
SERV S.A. operator regional de salubrizare ce
funcţionează sub controlul A.D.I Eco-Sistem,
înfiinţat pentru gestionarea bunurilor achiziţio-
nate prin proiect servicii publice de salubrizare
din cele două localităţi partenere (Mizil şi Baba
Ana).

Următoarea fază a Proiectului este cea
de implementare a sistemului de colectare selec-
tivă a deşeurilor.

Prin proiectul Reabilitarea şi moder-
nizarea reţelei de străzi urbane, Oraş Mizil,
se vor reabilita zece străzi, respectiv: I. L. Ca-
ragiale, 13 Decembrie, Democraţiei, Cuza-Vo-
dă, Ştefan cel Mare, Matei Basarab, G-ral Da-

vid Praporgescu, Valea Jiului, B-dul Gării si
Tudor Vladimirescu. Proiectul este finanţat prin
Programul Operaţional Regional, valoarea sa
fiind de 10.503.848,27 lei, din care valoarea
finanţării nerambursabile este de 8.603.445,47
lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a
proiectului. Durata de implementare a proiectul
este de 26 de luni, termenul final de implemen-
tare fiind 1 august 2011. În momentul de faţă, se
realizează lucrările pe toate străzile, 4 străzi
aflându-se în stadiul final, celelalte apropiindu-
se şi ele de finalizare.

Proiectul Reabilitare şi extindere Sta-
ţie de Epurare Mizil, perioada de implementare
a proiectului a fost 11.09.2008 – 30.11.2010,
valoarea proiectului fiind de 1.131.889,74 euro.
Prin proiect s-a realizat o staţie complet nouă ca-
re va asigura tratarea apei reziduale la parametrii
optimi, cu un debit de tratare de cca. 45 l/s, şi cu
costuri de exploatare mult mai reduse, având în
vedere că tehnologia folosită este de ultimă ge-
neraţie (furnizorul de echipamente fiind din Spa-
nia), iar operarea staţiei se face în sistem com-
plet automatizat. Staţia se află în acest moment
în probe tehnologice, urmând a fi predată spre
exploatare operatorului regional SC. HIDRO.
PRAHOVA S.A imediat după obţinerea autor-
izaţiei de functionare.  

Proiectul Amenajarea peisagistică
Parcul Teilor. Este finanţat prin Progarmul Na-
ţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi. Prin imple-
mentarea acestui proiect s-a amenajat Parcul
Teilor cu o suprafaţă de aproximativ 5 h. La fi-
nalizarea proiectului au fost realizate: amena-
jarea peisagistică; realizarea unei fântâni arte-
ziene; alei pietonale şi împrejmuiri; plantarea a
300 arbori, 422 arbuşti, 1027 m gard viu; plan-
tarea de gazon; montarea a 77 de bănci, 20 co-
şuri de gunoi şi 19 pergole;  realizarea a unui loc
de joacă pentru copii.

Perioada de derulare a proiectului a fost
25.03.2010 – 24.03.2011, valoarea proiectului

fiind de 2.479.735,60 lei, fără TVA. Grandul
acordat de Administraţia Fondului de mediu este
de 1.000.000 lei, diferenţa fiind suportată de bu-
getul local.

Proiectul Implementare Strategie a
oraşului Mizil proiect finanţat tot prin progra-
mul Dezvoltarea Capacităţii Administrative,
aflat acum în perioada  de derulare, aceasta fi-
ind, 16.08.2010 - 15.08.2011. Valoarea totală
eligibilă a proiectului este 659.315,84 lei

Obiectivul proiectului il reprezintă dez-
voltarea durabilă a capacităţii administraţiei pu-
blice locale prin îmbunătăţirea structurii şi pro-
cesului de gestionare a politicilor publice şi anu-
me: s planificarea strategiei urbane, urmărindu-
se astfel crearea unui instrument integral de lu-
cru destinat planificării strategice de dezvoltare
prin elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă
a oraşului Mizil în concordanţă cu strategiile ju-
deţene, regionale şi naţionale, adaptarea la
specificul local şi asigurarea flexibilităţii. s im-
plementarea unei Metodologii de elaborare a
strategiilor şi a unei platforme electronice de
strategie în vederea creerii posibilităţii locale ne-
cesare elaborării strategiei, actualizării continue
a acesteia, prioritizării obiectivelor generale şi
corelării interdependenţelor acestora; s moni-
torizarea stadiului de implementare utilizată de
funcţionarii publici ai primăriei oraşului Mizil,
instruiţi în utilizarea Metodologiei a planificării
electronice de strategii, management de proiect
publici, etc, astfel încât să se asigure valorifi-
carea integrală a beneficiilor create prin proiect.

Cristina Colţ

În ajutorul persoanelor care întâmpină greutăţi în
a se deplasa, vizăm într-un mod deosebit batrânii, dar şi
pentru toţi cei care au nevoie de aceste informaţii, vă
informăm că în oraşul nostru funcţionează Clinica
Medicală ANDALIN MED S.R.L., care vă oferă urmă-
toarele posibilităţi de consultaţii şi tratament:

Cabinetului de fizioterapie / kinetoterapie
(Dr. Fortescu Georgeta, medic primar rec. med.

fizioterapie şi balneologie şi dr. Logofătu Carmen Vali,

medic primar).
Efectuează următoarele manopere medicale: u con-

sultaţii, u laserterapie, u electroterapie, u magnetoterapie,
u hidroterapie, u băi galvanice, u parafină, u vacuum, u
ultarsunete. 

Cabinetul de ecografie generală
(Dr..Stoicovici Rodica, medic primar, medicină in-

ternă)

Efectuează următoarele investigaţii medicale: u
ecografie abdominală, generală, superioară şi inferioară, u
ecografie de sarcină 2D, u ecografie de tiroidă, u ecografie
mamară, u ecografie de pelvis, uter, prostată.  

Cabinetul ORL
(Dr. Bucovici Florian, medic primar ORL)

Asigură următoarele prestaţii medicale: u consul-
taţii ORL, u examen audiometric, u tratament afecţiuni:
sinuzită, laringită, amigdalită, otită, eczemă auriculară, u
extracţii corpi străini: nazali, faringieni, otici, u intervenţii
chirurgicale ORL, u tratamentul plăgilor, u fracturi nazale,
u spălături auriculare 

Pentru programări dar şi alte informaţii, vă rugăm
să vă adresaţi la numărul de telefon 0726393832

II nn ff oo rr mm aa ţţ ii ii   uu tt ii ll ee   dd ee ss pp rr ee   CC ll ii nn ii cc aa   MM ee dd ii cc aa ll ăă   AA nn dd aa ll ii nn   MM ee dd   SS RR LL --   MM ii zz ii ll

PROIECTELE EUROPENE ALE MIZILULUIPROIECTELE EUROPENE ALE MIZILULUI



Nr. 80 / 25 aprilie - 25 mai 2011                                                                                         Pagina 14

Urările unui om 
cu suflet înlăcrimat

În noaptea de Înviere, anul trecut, în
satul Tohani, comuna Gura-Vadului a avut
loc un incediu devastator al unei locuinţe,
soldat cu o dramă cumplită. Din casa dis-
trusă de flăcări în proporţie de 90%) nu au
putut fi salvaţi un tânăr de 31 de ani, soţia
sa şi copilul lor de numai 5 ani. 

Vă reamintim această tragedie deoa-
rece, în urmă cu câteva zile, a venit la re-
dacţia publicaţiei noastre unul din cei patru
supravieţuitori, domnul Panaţoiu Dumi-
tru Traian, tatăl tânărului dispărut în flă-
cări. Domnul Panţoiu, la vremea respecti-
vă, a fost internat cu arsuri de gradul II şi
III la Spitalul Orăşenesc „Sfânta Filofteia”. 

Emoţionat şi cu multă căldură dânsul
ne-a vorbit despre modul impecabil în care
a fost tratat de către domnul dr. Burlacu
Mihai, de doamna Mocanu Elena şide toa-
te cadrele secţiei de chirurgie cărora, prin
intermediul ziarului nostru, doreşte să le
mulţumească din tot sufletul. 

De asemenea, dânsul doreşte să le
mulţumească tuturor oamenilor din Mizil şi
din Tohani care l-au ajutat şi l-au susţinut
în acele momente grele. 

„Sărbători fericite şi multă linişte,
la toată lumea!”, a mai spus musafirul
nostru, dovedind cât de frumoşi sunt unii
oameni, chiar şi în momente în care poartă
în suflet lacrimile propriei suferinţe. 

Gabriela NEGOIŢĂ

CCOONNVVEENNŢŢIIEE
PPAARRTTEENNEERRIIAATT

Încheiată în vederea repartizării beneficia-
rilor de ajutor social să efectueze orele de muncă
în folosul comunităţii la nivelul oraşului Mizil

PLANUL DE ACŢIUNI DE INTERES LOCAL
PENTRU ANUL 2011, CONFORM LEGII NR.
416/2001 – privind venitul minim garantat aprobat
prin HCL Mizil nr. 21/ 24.02.2011

Parteneriatul a fost încheiat între Servi-
ciul Public de Asistenţă Socială Mizil, din subor-
dinea Consiliului Local al oraşului Mizil, str. M.
Bravu, nr.85, reprezentat prin dna Tănase
Loredana – şef serviciu; SC. SALUB INTER-
SERV SA. Sediul Str. Bradului, nr 17, reprezentat
de dl Prundurel Ghe. Ovidiu – director; Serviciul
Public de Gospodărie Comunală cu sediul în
Mizil, str. M. Bravu, reprezentat legal de către dl
Dragomir Ionel, şef serviciu. 

Obiectul Parteneriatului constă în reparti-
zarea beneficiarilor de ajutor social să efectueze
orele de muncă în folosul comunităţii la nivelul
oraşului Mizil, în conformitate cu prevederile arti-
colului nr. 6, alineatele (7) şi (8) din Legea nr.
276/2010 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 416 /2011, privind venitul minim garan-
tat.

Responsabilităţile partenerilor:

Serviciul Public de Asistenţă Socială din su-
bordinea Consiliului Local al oraşului Mizil are

obligaţia de a identifica persoanele care trebuie să
efectueze orele de muncă în folosul comunităţii şi
de a pune la dispoziţia celor doi parteneri lista cu
beneficiarii de ajutor social aflaţi în această situ-
aţie în oraşul Mizil, numărul de zile aferente pre-
cum şi înştinţarea beneficiarilor cu activităţile ca-
re trebuiesc prestate.

Serviciul Public de Gospodărie Comunală
Mizil, are obligaţia prin persoana desemnată de
primarul oraşului  să organizeze, să ţină evidenţa
pontajelor şi să efectueze protecţia muncii pentru
beneficiarii de ajutor social.

SC. Salub Intersev SA are obligaţia să asi-
gure materialele necesare pentru curăţarea stră-
zilor din oraşul Mizil, să preia o parte din benefi-
ciarii de ajutor social care au obligaţia să presteze
orele de muncă şi să-i organizeze, să ţină evidenţa
pontajelor şi să efectueze protecţia muncii pentru
beneficiarii de ajutor social.

La sfârşitul fiecărei luni se va depune de
către persoanele împuternicite prin HCL nr. 21/
2001 - Situaţia lunară privind persoanele apte de
muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
precum şi activităţile realizate de acestea, conform
planului de acţiuni aprobat de Consiliul Local.

Material preluat si prelucrat de
Cristina Colţ

Din punct de vedere al
traficului rutier fiecare zonă are
un specific. Zona în care locuim
este deosebită faţă de alte zone
ale ţării, în sensul că cea mai
mare parte a accidentelor de cir-
culaţie care se produc au drept
cauză indisciplina unor catego-
rii „defavorizate” de partici-
panţi la trafic. Este vorba despre
cei ce sunt mai puţin pregătiţi -
din punct de vedere al cunoaşte-
rii regulilor de circulaţie: pie-
tonii, bicicliştii, căruţaşii şi mo-
toscuteristii.

Odată cu sosirea primă-
verii aceştia sunt mult mai pre-
zenţi în trafic şi nu conştienti-
zează că, nerespectând regulile
de circulaţie, pot provoca eveni-
mente rutiere ale căror victime,
de cele mai multe ori, sunt tot
ei, datorită gradului mare de
vulnerabilitate pe care îl au,  cir-
culând neatenţi pe drumurile
publice. 

Este semjnificativ faptul
că în 2010, pe raza Mizilului şi
a comunelor arondate, au avut
loc un număr de nouă accidente

grave, dintre care într-un număr
de şapte, au fost implicaţi şi,
mai ales, vinovaţi pietonii, bici-
cliştii, căruţaşii şi motoscuter-
iştii 

Dacă privim comparativ
situaţia din trimestrul I, în 2010
s-a înregistrat un singur acci-
dent grav, cu un rănit grav şi
unul uşor, iar până la data de 31
martie 2011, s-au înregistrat do-
uă accidente grave cu doi răniţi
grav. Unul dintre ele a avut loc
pe fondul nerespectării regulilor
de circulaţie de către un pieton.

Referitor la accidentele u-
şoare, în 2010 au avut loc 18
accidente (soldate cu un 19 ră-
niţi) la un număr de 13 acci-
dente, cauza producerii fiind ne-
respectarea regulilor de circula-
ţie de către pietoni, biciclişti,
căruţaşi şi motoscuterişti.

În urma acestor analize,
ce se efectuează lunar, prezen-
tate şi cititorilor ziarului Poş-
talionul, se observă clar că tren-
dul accidentelor se află în creş-
tere şi că indisciplina categorii-
lor amintite continuă să fie o ca-
uză importantă a evenimentelor
rutiere. 

Deci, în perioada imediat
următoare, lucrătorii de poliţie
rutieră din cadrul Poliţiei oraşu-
lui Mizil şi lucrătorii de la pos-
turile de poliţie arondate, de-
semnaţi ca poliţişti rutieri, vor
continua să-şi canalizeze activi-
tatea preventivă pe disciplinarea

acestor categorii de participanţi
la trafic, luând măsurile ce se
impun atunci când e cazul.

În conformitate cu pre-
vederile Legii 155/2010 privind
Poliţia Locală, în cel mai scurt
timp se va încheia un protocol
de colaborare între Formaţiunea
Rutieră Mizil şi Poliţia Locală
din subordinea primăriei, pentru
ca poliţiştii rutieri să acţioneze
împreună cu cei desemnaţi pen-
tru asemena activităţi din cadrul
poliţiei locale şi să ia măsurile
legale împotriva celor care nu
respectă regulile de circulaţie –
faze statice (opriri şi staţionări
neregulamentare, parcări nere-
gulamentare, asigurare-traver-
sare pietoni, dirijare trafic etc.)

Sperăm ca aceste eforturi
să găsească ecou în rândurile
celor vizaţi, mai ales în perioada
imediat următoare, cea a Sfin-
telor Sărbători. 

În context, lucrători de
poliţie din cadrul Formaţiunii
Rutiere Mizil, adresează cetăţe-
nilor un sincer „Drum bun!”, fă-
ră evenimente în traseele străbă-
tute; Îndemnurilor noastre deja
cunoscute: Alege Viaţa!; Res-
pect în Trafic;  „Stop Acci-den-
telor de Circulaţie – Viaţa are
prioritate!” le adăugăm urarea:
„Să aveţi un Paşte fericit”!

Şeful 
Formaţiunii Rutiere Mizil

Subcomisar, Adrian Ţurcaş

Măsură fermă

La data de 17 martie 2011, or-
ganele de poliţie s-au sesizat din oficiu
privind agresiunea fizică comisă de nu-
mitul R.M  în vârstă de 57 de ani, per-
soană cu afecţiuni psihice, după ce aces-
ta l-a lovit cu un băţ în zona capului pe
un bărbat în vărstă de 72 de ani, care se
afla în staţia de microbuze de pe str.
Mihail Kogălniceanu. 

În momentul depistării autorului
asupra sa a fost găsit şi un cuţit în lun-
gime de 25 cm.

Autorului i s-a întocmit dosar pe-
nal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor
concurente de lovire sau alte violenţe şi
port fără drept al cuţitului în locuri unde
s-ar fi putut  primejdui viaţa sau inte-
gritatea corporală a oamenilor.

S-a luat măsura internării nevol-
untare a agresorului în spitalulde psihia-
trie Ploieşti.

Insp. Zafiu Tiberiu
Formaţiunea de investigaţii criminale

Poliţia rutieră vă informeazăPoliţia rutieră vă informează
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Berbec (21.03 - 20.04)

Dragoste şi cuplu: Magnetismul
tău senzual este copleşitor, lucru re-
marcat din plin de sexul opus. Este
posibil să apară o nouă legatură, ca-
re, chiar dacă nu va fi de durată, se
anunţă plină de pasiune.
Carieră şi bani: Sporeşte eficienţa
şi spiritul de iniţiativă, ajutandu-te
să rezolvi rapid o mulţime de pro-
bleme. O prietenă pune umărul la
bunul mers al colaborărilor şi al re-
laţiilor sociale utile în cariera ta.
Totuşi, există un risc de pierdere
sau încurcături financiare, cauzate
de grabă, confuzie sau neatenţie.
Sănătate: Formă maximă! Ai o vi-
talitate de invidiat şi un moral de zi-
le mari. Poţi dărâma munţii dacă ai
o motivaţie puternică. Singurul ne-
caz este că nu prea ai răbdare şi că
ai dorinţe ce pot depăşi limita pru-
denţei.
Sfatul astrologului: Nu lăsa por-
nirile primare să dicteze în detri-
mentul raţiunii şi bunului simţ! 

Taur  (21.04 - 21.05)

Dragoste şi cuplu: Există o ten-
dinţă către idealism şi confuzie în
dragoste, care te face să nu vezi lu-
crurile prea clar şi te expune la de-
zamăgiri. Nevoia de afecţiune este
foarte mare, dar numai cu greu îşi
află împlinirea. Favorizată ar putea
fi doar o legătură secretă.
Carieră şi bani: S-ar putea să nu-ţi
evaluezi bine posibilităţile, lungin-
du-te mai mult decât e plapuma.
Atenţie: de la culmile succesului la
prăpastie nu e decât un pas!
Sănătate: Nu vor exista riscuri ma-
jore de îmbolnăvire în această lună.
Dar nu trebuie exagerat cu nimic
din ce v-ar putea face rău.
Sfatul astrologului: Asigură-te că
ceilalţi înteleg exact ce vrei să spui.

Gemeni (22.05 - 21.06)

Dragoste şi cuplu: Dragostea
gemenilor va avea un urcuş după
data de 20 mai şi trebuie să pro-fi-
taţi de acest aspect, mai ales cei ca-
re nu au partener. La începutul lunii
aprilie vor fi probleme sentimenta-
le; partenerul de viaţă vă va cere să
faceţi mai multe lucruri în casă sau
să fiţi mai amabil cu rudele sale, iar
din acest motiv pot apărea certuri
Carieră şi bani: Cei născuţi în a

doua decadă a zodiei trebuie să se
aştepte la mustrări din partea şefi-
lor. Pentru a evita aspectele nefavo-
rabile este necesară o atenţie sporită
în tot ce întreprindeţi. Capitolul
financiar este unul dezamăgitor şi
se pare că lucrurile nici nu se vor
redresa prea repede.
Sănătate: Sănătatea este modestă

şi sunt posibile agravări pentru cei
care suferă de boli cardiace sau psi-
hice.

Sfatul astrologului: Fi calm şi
cumpătat în tot ce veţi întreprinde.

Rac (22. 06 - 22. 07)

Dragoste şi cuplu: Romantismul
poate fi deşteptat rapid de o persoa-
nă cu o anume distincţie, care se de-
taşeaza prin poziţie, faimă sau ta-
lent, iar simţul practic te îndeamnă
să priveşti cu mult interes către cel
/ cea care te-ar putea ajuta să avan-
sezi social sau ierarhic. O idilă cu
cineva din eşalonul superior nu este
exclusă.
Carieră şi bani:Pui multă pasiune
în iniţiativele legate de carieră, ier-
arhie, reputaţie sau medii oficiale.
Te implici, lupţi, legi alianţe şi... în-
vingi.
Sănătate:Eşti în formă, ai energie,
dar îţi cam lipseşte moderaţia. Stre-
sul este şi el destul de accentuat, iar
dacă nu te odihneşti suficient, nu-i
exclus să te surmenezi.
Sfatul astrologului:Nu te încrede
în promisiuni, mai ales dacă e vor-
ba de bani! 

Leu (23.07 - 22.08)

Dragoste şi cuplu: Energia ta su-
fletească este foarte puternică, dar
lipsită de măsură, echilibru şi raţi-
une. Tinzi să exagerezi şi să ampli-
fici tot ce e legat de relaţii, atât ex-
primarea afecţiunii cât şi pe cea a
nemulţumirilor. 
Carieră şi bani: Traversezi o pe-
rioadă ingrată în relaţiile cu colabo-
ratorii, şefii sau autorităţile. Con-
flictele născute acum îţi pot dăuna
imaginii sau poziţiei. 
Sănătate: Dacă nu iei aminte, s-ar
putea să te alegi cu nişte kilograme
excedentare sau să te expui unor
riscuri fizice nedorite. Îţi recapeţi o
parte a echilibrului (doar o parte!)
în ultima perioadă a intervalului.
Sfatul astrologului: Evaluează-ţi
cu discernământ relaţiile şi nu te
încrede în cei care-ţi măgulesc va-
nitatea! 

Fecioară (23.08 - 21.09)

Dragoste şi cuplu: Trebuie să ai
grijă, pentru că poţi rămâne fără
apărare în faţa unei persoane cu in-
tenţii mai puţin bune, care te poate
amăgi, escroca sau îţi poate înşela
aşteptările.
Carieră şi bani: S-ar putea să fie
necesar să-ţi revizuieşti principiile,
scara de valori, cunoştinţele profe-
sionale sau chiar pe cele de cultură
generală. Perioada următoare va fi,
totuşi, interesantă pentruafaceri, in-
vestiţii, recuperări, sau venituri co-
laterale.
Sănătate:Fizic te prezinţi bine, cu
precădere în primele două decade
ale lunii mai.Cel ce poate da rateuri
este sistemul nervos. Respectă, aşa-
dar, orarul de somn, evită excitan-
tele şi suprasolicitarea intelectuală!
Sfatul astrologului: Experimentele

pe seama sănătaţii te post costa,
aşa că nu face excese!

Balanţă (23.09 - 22.10)

Dragoste şi cuplu: Dragostea este
un capitol în care nu veţi excela, dar
nici nu vă puteţi plânge.
Carieră şi bani:  La locul de mun-
că este posibil să aveţi un conflict
cu şeful sau cu unul dintre colegi.
Financiar vă veţi descurca, în limite
rezonabile.
Sănătate: Este posibil să aveţi pro-
bleme de sănătate, în special din ca-
uza unor excese intervenite cu oca-
zia sărbătorilor de Paşti.
Sfatul astrologului: Este indicat să
adoptaţi un regim de viaţă mai pon-
derat.

Scorpion (23.10 - 21.11)

Dragoste şi cuplu O analiză pro-
fundă a situaţiilor sensibile poate
deveni necesară şi n-ar fi rău să te
sfătuieşti cu cineva specializat sau
în care ai mare încredere.
Carieră şi bani: Ai putere de mun-
că şi eficienţă, aşa că poţi să rezolvi
un volum mare de îndatoriri şi să vii
la zi cu „restanţele”. Sunt şanse să
apară ceva de lucru care să te pasi-
oneze în cel mai înalt grad.  Finan-
ciar este nevoie de prudenţă şi vigi-
lenţă. O tranzacţie poate să cadă sau
să întârzie şi nu te poţi baza pe banii
care depind de alţii.
Sănătate: Preocupările pentru să-
nătate sau stil de viaţă sunt foarte
actuale. Stresul e în principal legat
de relaţii, mai ales de relaţiile de fa-
milie.
Sfatul astrologului: Condu-ţi toate
discuţiile cu răbdare şi diplomaţie
asigurându-te că te faci înţeles / în-
ţeleasă!

Săgetător (22.11 - 20.12)

Dragoste şi cuplu: Fiind, pentru ti-
ne, cea mai erotizată lună din 2011,
luna mai te invită la noi experienţe,
iar absenţa unei perechi deschise
către fanteziile tale probabil că va fi
punctul de plecare al unei noi re-
laţii.
Carieră şi bani: Dacă ai de dat un
examen, un interviu, o probă sau
dacă te aştepţi să-ţi fie testate alt-
cumva abilităţile profesionale, tre-
buie să te pregăteşti serios, deoa-
rece terenul este „minat”. Este posi-
bil să ai necazuri din cauza unor la-
cune
Sănătate: Stresul intelectual şi ner-
vos este foarte mare. Încearca să
faci ceva ca să-l tolerezi mai bine:
dormi mai mult, evită excitantele,
ia suplimente cu magneziu!
Sfatul astrologului: Să nu gândeşti
nici un moment că ştii totul: infor-
mează-te, citeşte, studiază! 

Capricorn (21.12 - 19.01)

Dragoste şi cuplu: Cele mai sa-
vuroase momente le poţi trăi alături

de cineva cu care ai o bună comuni-
care şi preocupări intelectuale co-
mune.
Carieră şi bani: Îţi focalizezi ener-
giile într-o activitate legată de te-
renuri, imobile, construcţii, grădini
sau agricultură şi s-ar putea să te
preocupe în grad înalt o investiţie în
acest sens. Speculaţiile, pariurile,
jocurile de noroc şi tot ce implică
hazardul trebuie privit cu reţinere,
pentru că îţi poate aduce mari câş-
tiguri, dar şi pierderi greu de recu-
perat.
Sănătate: Beneficiezi de un tonus
excelent, mai ales în primele două
decade ale lunii mai. Activitatea fi-
zică intensă de tip sportiv este favo-
rizantă, te menţine în formă şi te re-
laxează.
Sfatul astrologului: Copiii şi pă-
rinţii (prin extensie, familia şi rude-
le) necesită un plus de atenţie din
partea ta. 

Vărsător (20.01 - 18.02)

Dragoste şi cuplu: Dacă nu doreşti
să ai dezamăgiri ulterioare, nu te lă-
sa înşelat(ă) de aparenţe şi, de câte
ori ceva ţi se pare prea frumos, în-
treabă-te dacă este chiar aşa.
Carieră şi bani: Nu este o perioadă
propice pentru afaceri de amploare.
E de preferat să schiţaţi planurile de
viitor, fără să vă asumaţi riscul de a
face, acum, primul pas pentru reali-
zarea lor.
Sănătate: Sunteţi optimist (ă) şi în-
crezător. Poate chiar prea încreză-
tor, iar de aici poate deriva o tendin-
ţă la supralicitare. Evitaţi excesele
de orice fel, toxinele (chimicale, a-
limente vechi etc) şi substanţele ca-
re alterează atenţia (alcool, somni-
fere)
Sfatul astrologului: Nu promite,
nu te angaja şi nu te implica decât
dacă ai garanţii ferme că faci faţă
situaţiei! 

Peşti (19.02 -  20.03)

Dragoste şi cuplu: Încearcă să
eviţi reproşurile cu privire la fapte
trecute, pentru că tentativa de „dez-
gropare a morţilor” nu îţi este de fo-
los, iar dacă există lucruri pe care
partenerul / partenera este mai bine
să nu le ştie, fii cu mare băgare de
seamă! Este de preferat să-ţi găseşti
un confident neutru, dacă nu reuşiţi,
totuşi, să renunţaţi la mărturisiri. 
Carieră şi bani: Perioada este mar-
cată de stres şi de un acut interes
material. Discuţiile legate de cola-
borări şi negocierile pot scăpa de
sub control din cauza ambalării şi a
viciilor de comunicare. Câştigi ceva
bani, dar situaţia financiară este de-
parte de a fi optimă. 
Sănătate: Nu dispui de o vitalitate
foarte mare, dar nici nu se întrevad
probleme de sănătate. Dacă îţi me-
najezi organismul şi-ţi dozezi bine
eforturile, te poţi descurca excelent.
Sfatul astrologului: Fii cu mare
băgare de seamă la ce scrii, spui
sau semnezi! 

HOROSCOPHOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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„Dezvoltarea intelectuală ar trebui să înceapă la
naştere şi să se termine doar la moarte.”

Albert Einstein

Existăm şi dorim să cunoaştem iubirea, fi-
indcă din iubire ne-am născut şi cu ea
vrem să plecăm din această lume. Iubirea

ne face să discernem între bine şi rău, binele fii-
nd starea naturală a firii noastre, iar răul - starea
pe care o dobândim ori de câte ori neglijăm bi-
nele. Existăm şi dorim să cunoaştem bunătatea
sufletelor, fiindcă numai ea ne poate face să tră-
im în armonie. Se vorbeşte despre bolile noastre
ca fiind un rău care s-ar datora faptului că nu tră-
im în armonie cu legile divine, pe care mulţi din-
tre noi nu le cunosc, alţii le ignoră, cea mai im-
portantă fiind legea iubirii, apoi celelalte: legea
adaptării, a acceptării, a cumpătării, a moralită-
ţii, a recunoştinţei etc. 

Dar cunoaşterea necesită învăţătură,
simţire şi înţelegere. Învăţătura intensă duce la
înzestrarea minţii, deschide aripile cunoaşterii,
precum pasărea-şi deschide aripile pentru a cu-
prinde văzduhul, iar libertatea gândirii şi a ex-
primării a tot ceea ce simţim ne poate duce la
înţelegere. Ne putem astfel elibera şi de teama
din sufletele noastre, fiindcă nimic nu a înspăi-
mântat şi nu înspăimântă mai mult pe oameni
decât ceea ce nu înţeleg. 

Lumea noastră este concepută matema-
tic, bazată pe reguli şi dezvoltată cu frumuseţi
ale imaginaţiei ce ţin de domeniul artistic. O
geometrie secretă stă la baza a tot ce întâlnim în
natură, în orice floare, frunză, piatră etc. Filosofi
susţin că „Limba în care este scrisă marea carte
a Naturii este matematica, iar literele ei sunt
curbele, figurile, triunghiurile”. Materia, lu-
crurile sunt însă mai puţin importante ca ideile:
„Un om poate muri, naţiunile pot creşte sau se
pot prăbuşi, dar o idee trăieşte pentru eterni-
tate”, spunea Albert Einstein. Pătrunderea în sfe-
ra ideilor a făcut-o filosofia, cu scopul de a cu-
noaşte adevărul.   

Primele încercări de interpretare filoso-
fică a lumii le găsim în Iliada şi Odiseea lui Ho-
mer. Apoi s-a trecut de la poem la filosofia pro-
priu-zisă. Grecii contemplau cerul nu numai ca
un gest meditativ, dar şi ca o necesitate a cunoaş-
terii, a găsirii soluţiilor pentru problemele cetăţii
şi în acest mod s-a produs miracolul! Intervalul
de timp în care putem vorbi pregnant de filosofia
greacă este secolul VI î H. şi secolul V d. H.

Filosofia greacă a fost cel mai impor-
tant curent apărut în Europa, din el evoluând fi-
losofia romană, filosofia arabă, persană, filo-

sofia renaşterii şi iluminismului, aşternând dru-
mul către modernitate. Interesul era formarea
omului ca entitate superioară, idealul fiind per-
fecţionarea fizică, intelectuală şi artistică. Ini-
ţierea pentru atingerea idealului fericirii se reali-
za în trepte, în cicluri. Educaţia cetăţeanului con-
tinua şi dincolo de vârsta şcolii, prin intermediul
instituţiilor democraţiei. Grecii au introdus pen-
tru prima dată în istoria civilizaţiei, marile dez-
bateri asupra existenţei noastre, a sistemelor de
valori, sisteme valabile şi azi, precum  adevărul,
fericirea, justiţia, frumuseţea, iubirea, bunătatea,
armonia, legea, statul ca organizare perfectibilă,
egalitatea între cetăţeni, respectul proprietăţii şi
al individului. 

Punctând câteva idei ale unor gânditori
greci, amintesc de  Empedocle (490 - 430 î. H.)
care a considerat principiul primordial al lumii
fiind inteligibilitatea ei; el vorbea despre prin-
cipiile care pun în mişcare elementele vieţii:
iubirea şi ura. Socrate (469 - 399 î. H.) spunea
că „Nimeni nu face rău de bună voie, cu intenţie,
ci numai fiindcă nu se cunoaşte pe sine şi nu ştie
ce vrea, căci a şti ce vrei, înseamnă a cunoaşte
binele şi a căuta să-l realizezi.[…] Ignoranţa
este mama răului şi a păcatului.” Platon (428-
348 î. H.) era adeptul demiurgului care asigură o
metamorfoza cosmică ordonată, fiind şi garantul
ieşirii din haos şi creării  unui echilibru univer-
sal. Pornind de la faptul că lumea are o structură,
a dedus că ea este inteligibilă şi această structură
este opera de artă creată de un Dumnezeu mate-
matician. El vorbea de iubirea divină, factor cre-
ator şi unificator în cosmos şi în viaţa terestră, de
frumosul în sine şi binele în sine, reflexii ale fru-
museţii şi bunătăţii dumnezeieşti, de armonia lu-
mii şi dreptatea universală. Vorbea despre liber-
tatea umană, considerând că fiinţa individuală se
conştientizează ca agent al Binelui, având sco-
pul de a-ţi ghida acţiunile înspre prosperitatea
obţinută prin atingerea inteligibilului. Întrebat
dacă omul prin cugetare simte mai bine realita-
tea, Platon a răspuns: „Atunci gândeşte mai bine,
când nu-l stinghereşte nimic, nici auzul, nici vă-
zul, nici o durere, nici vreo plăcere, când sufle-
tul rămâne singur - singurel, când lasă în pace
trupul, şi, pe cât se poate, nu-l ia tovarăş, nu se
atinge de el…Iată numai atunci simte realita-
tea!” Aristotel (384-322 î. H.) a pornit de la ca-
uza primă a universului pe care a numit-o „miş-
cătorul nemişcat” - fiinţă divină creatoare, în-
trucât concepe lumea prin intermediul gândirii,
singurul proces care nu presupune deplasarea. El
a vorbit despre spiritul uman care se naşte ca o
tabula rasa şi în care se imprimă experienţa câş-
tigată, despre existenţa unui intelect pasiv şi a
unuia activ (intellectus agens) nemuritor şi veş-
nic, „partea pe care o avem comună cu zeii”.
După el trei lucruri trebuie evitate în domeniul
moral: răutatea, lipsa de reţinere şi primitivitatea
animalică. 

Mai târziu, fizicianul dar şi filosoful
Blaise Pascal (1623-1662) concludea: „Este mai

important să ajungi la o desăvârşire morală,
decât să ajungi la rezultate în ştiinţele exterioa-
re”. Contează mai mult, spunea el, să fii onest,
decât să fii „geometru”. Pascal mai admitea cu-
noştinţa intuitivă a inimii: „Le coeur a ses rai-
sons que la raison ne connait pas” (Inima are
raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte - n.n.).
Iată un adevăr atât de mare intuit, adevăr care stă
la baza Religiei creştine. Inima este sursa tutu-
ror emoţiilor noastre, din ea plecând iubirea, ca
un fascicul de raze luminoase. 

Biblia ne învaţă că ,,Dumnezeu este mi-
lostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi
plin de bunătate ” (Psalm 145.8), este sursa bu-
nătăţii, izvorul ei, iar ideea plinătăţii, ni se spu-
ne, trimite la absolutizare şi astfel spunem că în
Dumnezeu se află bunătatea absolută ce ajunge
la noi prin Duhul Sfânt. Părintele Stăniloae defi-
nea: „Persoana divină care face transparent pe
Dumnezeu prin putere şi lumină mai presus de
fire pe de o parte, şi prin sensibilitatea sufletului
care le sesizează pe de altă parte, este Sfântul
Duh.” 

Bunătatea care ajunge la noi, este dis-
poziţia de a face bine, un sentiment care înno-
bilează fiinţa şi alungă răutatea, nelăsându-i loc
în sufletele noastre. Ea se manifestă prin dra-
goste, blândeţe, răbdare, iertare, milă, dreptate,
pace şi cu cât cunoaştem mai mult şi ne cunoaş-
tem, cu atât mai mult ne vom însuşi aceste man-
ifestări. Bunătatea duce la armonie, încarcă „fa-
gurele” cu miere. În Epistola pentru Coloseni a
Apostolului Pavel găsim scris: „Astfel dar, ca
nişte aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu mi-
lostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie,
cu blândeţe, cu îndelungă răbdare”. Şi totuşi,
astăzi comportamentul oamenilor de cele mai
multe ori din ignoranţă, coboară spre trivialitate,
sufletele sunt stăpânire de orgoliu, de răutate, de
ură, de dezbinare şi aceste sentimente se pot am-
plifica şi pot duce la adevărate dezastre. Oa-
menii sunt încrâncenaţi, dornici de răzbunare,
vor să rănească suflete sau chiar să ucidă. Spi-
ritele ne sunt urâţite prin întunecare.

Ce alegem pentru viaţa noastră? Vrem
să fim buni, să trăim în armonie, sau vrem să fim
răi, răzbunători, să trăim în discordie? Alegem
spiritul benefic sau spiritul malefic – distrugă-
tor? Alegerea este a noastră, căci, după ce ne-a
înzestrat cu facultăţi mentale, Dumnezeu ne-a
dat şi liberul arbitru. 

Închei amintind un fapt real: La un curs
de filozofie a unui colegiu, studentul Albert
Einstein i-a răspuns profesorului: „Răul nu exis-
tă, sau cel puţin nu există în sine. Răul e pur şi
simplu absenţa lui Dumnezeu. E ca şi întuneri-
cul şi frigul, un cuvânt creat de om pentru a
descrie absenţa lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a
creat răul. Răul este ceea ce se întâmplă când
din inima omului lipseşte dragostea lui Dum-
nezeu. Este ca frigul care apare când nu există
căldură sau ca întunericul care apare când nu
există lumină.”

Ce alegem pentru viaţa noastră


